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غثدية.أومميامميةتيارات
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الرثيمالرثمناللهبسم

الافتتا؟كمة

طرء!غوان:عامكلكعادنهمؤتمرأكالقاهرةل!الكلالمؤرخيقاتحادص،غد

28-92والخيايأربعاءيوميفىالحريي()التاوكخال!وركبرالعربيالوطن

iممنةالمحرم i 3 i2/لائمطتهوالموتمرفعالياتفيوشار!12،02ديمممبرا-13ه

الصلى.الوطنأنحاءمخلكفمنكلدمواالائحاد،أغماءهن!موأوخمسينمئتثنحوألى

والجلسةالأوليالجلسةعنفضلأجلساتستفيبحثاثدينمنأكثرصضوتم

لختامية.

والدراساتالبحوثمنمنئقاةمجموعةعيالمقتمرصادمنالطدهذاويحنوي

في،المحكمونالآساتذةوأجلأرهامنا!فمنها،وتمتالمؤتمرفيألقيتالتىالتاريخية

فىوبحيوثدراساتالتاريخلىالماحثفيجدالحريي.التاريخمنمتنوعةموضوعات

منذوالجواسيسوالحونالحر!بةالحيلواستخدام،البلدانللضىالإسلامبةالفتوحات

النارواستخدامالباسى،الصرفيالحلالوفنونالحر!يةوالتكتيكات،النبويالعهد

المماليك،سلاطينعصرفيالصكريةوالتدريلهاتاللزنطين،محربةغدالإ!يقية

منولمحة،والثانيةالأولىالس!د!تقللدولتينالصكريالتاريخمنصفحاتصفضلا

الموضوعاتمنذل!ويخرالضر!،القرنفيوالمغاربةالأسبانبينالمعاركتاريخ

التاريخية،البحوثومراكزالجامعاتمخعكفمنزهلاءكتبهاالقوهى،تاريخنافيالمهمة

للجودةضماناالثاريخية،الدراساتفيثمتخصصينالأسلالذةمنصفوةبتحكيمهاوقام

.الصبالمورخبناتحاديأهدافونحقيفأ

فىالمجلأرةالبحوثمنالباقةهذهنائمركالقاهرةالصل!المؤرخبناتحادويممص

منالمزبدللحث،وكرهملصباللاحثيناهامالطر!لقحألحركيالتاريخمج!

صفحكعيالأضواءولكفيالناريخيةالدراساتلدريالنىالمتميزةالصبدةالموضوعات

تأصيلهاعليوتصل،ال!بيةالووعىوتحافظالصلى،التاريخصفحاتمنمجبدة

جنورها.وتصيئ

وراءمنواللةالصبى،الوطننيالتاريخيةالدرامماتشأنلرفعجميعااللةوضدا

النصبر،ونعالمولىنعمإنهالقصد

محمدرلعا.د.حشين

بالقاهرةالصلطالمورخ!أنحكرنثس

الناهرةثدمةالابي!كليةالشذ

المصريالطميوالممعالعربيةاللغةمعمعضو
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التاريخ!صوركبرال!ربىالتارك!مؤتمربرنامج

ظ!رااو032-صباثأا.ر.ه:الأولىألجلسة

النةوةورنيسالاتثاهرنيمىربيعمعمةثسنينأ.د.كلمة-

AWS1رئيسنانبالشبليوس!بنالكمبةأ.4.كل!+

الصنة!أمينفانمزياقثامدأ.لا.كلمة-

.الحماباتمراتبوتعييقالختامى"لص-العموميةش!نيةلأت!ريلكلالتترير،

!عر*.المورفيىئددإمخمنننتتكريم"

ا!ريين(الزملايمنو!ضوالزملا!ات-مغأمضهأرسةلإولرم!محلميلضم!ةأ!ضه5انتخ!.

!صرا.و3.-.را.:الثانيةالجلسة

الم!وكيالنارستباركي!م!م!ثسنينأ،د.

الزيلعيعموكنأثمدأ.هـ.:الثلسةرنيمى

والأرامتالكنعانيةالنتو!فيادظعنلىال!طاسكريين!المرييا!القلاةالجيونىأسهاتميصي!ثتمحمة1.8.

4؟-أ.لا.أحمة

الطهرمحمةالباريكبهأ.د.

رحيليفؤيهـ.محمة

ا!دي!الاستسارممالثانيةافىكيةالعر*يخاوارترياليمماثعريرفيالسىا!4هـفاتهـةلوو

السىانية3يلأ!عافيدراصة-5،91(ا389

اسئاني!يةتريلاركبتر"!!8موتك!

522-اسهمي!م!ال!ييخاوألمااههWاالنرسايل!يتالنظ!tولباالتثرسك

ا-831187!ه/912

العركريعيسىم!مةأ.د.:المدسةرنيسمد!اوره03-.و!ا.:الثالثةالحلسة

"(29101A!لمغاربةافسباقبينأن!لمعرئإبراهيمالرانقمبةاطهمبدأ-!.

"(9"(كا"الم!يبيينأيديفهشلبمةيتسقوطممونةممرافيسعيةمحمو4أ.د.

الحربيةالعطرةفيالان!الستالابتةراتإالطميدمنانىكطلأ.!.

ابنرضببالصحراواللرنميةاثستعماركةللسيم!ب*!شطلاكيةاسيوقموتيةمحمدأ.د.

O-?إستجهمعركةبيوميفيسليطزكر؟كبير،ه 15W*الأنةلدىفيالث!اهـالإملاميفيو4ورهاا"(آ

النبم!الع!ةفيالضلبالأستال!راشي!تمانبنالككمةد.
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الؤيةافيعديالالهعبةأ.!.الم!ت:رني!ظ!راا.ر2.-امباثار.55:اعرايعةال!لسة

مين،امبةالرحمئ!أ!ط.دأ

البيليبر،تمحمةأ.د.

فالمز؟قط-ا.د.

منيرالع!كزمبةممرو.ه

ئف!ث!انيناسميةكبةراوو.ه

العثيمين!ال!اللهمبة18

سليمافيالمنعمعبةح!ازى8(

JIعموريةلموتت!لعسكرقيالتاريخيةلالات

لسالأنةونت!ككةمعركة

،لرو"السلمي!كينالأفرشيةالنار

الغر)4(البهـنسافتو!م!طوطفهق!يةمصرلصعيةالإسلاصاالفت!

هئا"ابئسيرةفدءفيالنبمتلسير6ابغثافيالحرقيالضطكبقرمة

والنانبياا،9اس!عوديتيزللمولتينالعسكرياب!اشا

!الغوليلمديكبينالئلاثثمصمعار&

كطامحمةزبيةةأ.د"ال!لت.رنيسظ!را2ر03ا-2ر03:الخامسةال!لسة

العم!ىالصرنيممير.ال!لىوفنوقالعسكرقيالتكمي!تالثي!اريالبتمحمةفافى8.

صموهـا&يننورللم!لطافيالسكري!لتحعيكالثرجمةالثيلعانمأيا!حامةأماد4،

ا"،)9184-854الأولكاثاعماسم!دفي!رالعسكريابقالتاميايهريةأثمةص!3أ.".

اهـ(اإد)(مىالنبويالع!ةفيوالثواسيميي!لعيوقال!رقيال!يلمحمةاليقأيوطدق4.

الأفالبةهـل!تيا"حتىالعركبالنت!*ايةم!النترةفيكلاهـالم!ريىفيالعربيةال!يدمنصورمحمو4سعيةثطهن!ةلا.

ا)نملسفيالمرترقةال!نولاطاي!سليم5صلا4.

ا-في..!بر.!-::.ة".لأش!رتر!بم!ز.؟..!+!.!ي!نر.:؟؟ءآ!يترف!ب!أ.فيش!غ:ش!،2".خ!ا!-نرت03

القبيسيب!تم!مة105.:ال!لترنيمىء4ر03-ر033:الساهـسهالجلسة

ا،مرانميئا!تالعر+تيا"إد5691الثلالىاسياقمنازيهـممربري!فياسياتيو!فالله!طاسعةمرفتد.

My

6015،9"9النمزةخلألىال!ودانيةال!مي!تف!التتادأسلتأم!قممصعبةالعاكزمحمةد.

اإسلاميةمصركاريقفيالممئ!يروم!امةيظيأنشاةالشربينيإسماكيلالبيوص!د.

ا!هنةل!ىفيالفككهخطرمظقكليالحليمعبةد.

مسايهرء3-ودا35اعخقامية:ال!لسة

سؤلمدثوميات.

ركيحمعمةمسنينأ.ه.:الثلسةرنيى

الموتمرالقادء.مو!اقظء+
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الؤوخيننوابغمنالمكرموفيالرواد

باعقاهرةالعر-اتحاهـالمؤرخيناثتفاعيةفي

ء2102يسمبرد21ف!الموا-3Wt!لأمحو"82؟رثعايايو"

الفاهرةجامعةالآدأببكليةأستاذامصر!اربىمحمدحسنينأ.د.

سصةألهوجبرجبرمحمدا.د.

الصفيشديدسالممحمدأ.د.

خرلوطلىعلدالرحمنفمكر)نأ.د.

الكندرياللةعدفبصلأ.د.

الأزهرجامعةالعربيةاللغةبكليةأسناذامصر!

لط!اعةفهدالملدمجمععاموأمينأستاذاسعودي

سورية

كويئى

الشر!فالمصحف

دمشقثامعةالآدال!بكليةأسناذ

الكويتثامعةالآداببكليةأسناذ

http://www.al-maktabeh.com



13

اويعائلالعسكيريونوالقادة؟السماياالجيويثىأسماي
ميةوألارالكنعانيهالقتابيةالندوثىفي3الةفا

*()قبيسيد.هحمدبهجت

كثصون،الصمكرية:والمنائمآتو!قكة،والسرايا،،الجيوشأسماء!ىالبصسيت!ق

والضالق.والقلاع

آنفأ:ذكرناهعقامختصرةأمثلةسنطىالملخصهذاوفى

أبحنه.ا:الآراميةالصبيةفى:الجيش-ا

مئة!!ربممرية:قلألد2-

+"اا+

محنهـ

1+،.+9
رليمأهـ

3-المكعة:أحشن،-حصن.

4-الخندق:أجزم!ا.
الثامنالقرنفيوالعاصى(،حماة)ملكولعممىحماةهلكفيكورالمل!نقشفىورد

مناغ!تمسهاوالتى(،اليومإدلبمدينة)جلألبحزرورمدينةفىمتمتريماكانأتهاسد:قبل

مل!يغديالآالممالكبينكاناتفاقألخرقهآراميأملكأعشرةستةعليهفاجتمعحلب،ملك

آخر.ملك"أراضيعى

الآالملودمنكلنفماالسور،خارجبضدقو!زهحزركلملينةسورأبنى!زكوبىوكان

منأعقخلفاوحؤواحزرد،سورمنامحىسورأالضل!ب!فلألمحامواآخرأ،فالبامبدأ6نبصاأن

حزرلى.خنلق

)غزوةالخنادقحفرفكرةأنيكشفحيثاالتاهـلخلة،الصكريةدلالتهلهالنقشوهذا

يذعى.كمافارسيةوليستآراميةعربيةفكرةهى(،المثالسبيلعىالخندق

لللراساثشمألدارمؤسسةرنيسيممابقأ،والقاهرةوتاثرينحليثامعاتفيمحاضرأستاذ)5(

والناريخبة.الل!ية
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ث!جممجيش

جوجوم!هظلى6صأفي
ج!!1جم!!لاأ!ماحلبلى
-لأ!ي

-رامآجيش
8،.ج...ل!...-.-:(حرره)حررك

5-.-.؟!بما--.كسآ

حماة

هء05-.خ...

يئهوليسلعا

:حماةملكتوسع

حماة(ا

آفس2(

)حزره(حزرك3(

عمق-جيش

!برجم!ز،
!أهحمل2

بر،
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الاراميةالممالكخريطة

ومملكةعمو،مملكةاسمأخذتحطينبيتفمملكةالخقب،حسبالممالكأسماءتبدلت

مالزمملكةاسمأخذتجرجمومملكة،آراممملكةاسماخذتلمشق

الآرامي:ووبياللفظنجيورد

ملكثنعشرستةآرامملكحزانيلبرهددبرعىوخدوها

هلكأعشرستةآرامملكحزأنيلبنهددابنعئىوخد)ثد(وهاأكع:

وهحنتهعمة!وملكومحنتهقوةوملكومحنتههددبروهم:

وجيشهالصقواديوملكوجيشهقوةوملكوجيشههددابنأي:

حزر!سورمنمموررقواوها:يقولثم

حزركسورمن)أمحى(ممورأارقص)قد(وها:أي

حرصهامنحرصعققواوها:كولثم

http://www.al-maktabeh.com
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خندقها.منأعمقخندقأعتقوا!(وهاأ!:

الآرامى.الكنعانىبالحرفالنقشنجدحيثالملحقراجع

الكنعثية،والربيةيلآريميةال!ييةالمصطلحاتمنبهبال!لاعدأالمحفرةفىوسيرد

هلاسىفىالفكلتصرفلأن،والآراميةالكنعثيةال!يياتاللهباتملاسحاهمالمتاىوسيلاظ

انباف!فاص(.الفصحى"يال!نثبةال!ييةاللهجةفى!فكلتصريفمعيتسرىكهجتين

يكتب--نكش-ثتب-كتبب:يتصر!فهال!نثية(فىكماوآراميةكنعثيةكلمة)وهي

لكتب،

أليوم.مطولابلهجةولاالسربانية،لىولاالعرية،فىلااجدهلااالتصريفوهذا

العربيةال!مةتامو!ىمنكلطت

آنبات،آنيةلم7ل!لم*

تىآن

"!9+نفبه

هـن!لي

،7؟ك!جمب

7"+9!!t

!كف
9!!ى
يرلش

ربملة

محنةرب

شبز،شبر

لكنعائية:

اللرازلل(نتشفى)وردتشفنممنينة،

./4/:الممطر،اللرازيلنكشفىوجاء

.غمرةآنثاتعموننسع

)سمئن(.أنيكعشرةمعالرياحوتققاأية

رياحأسماءمنبلإبحار،خعنةرياحالنسع:

(.الصبألصكمهبهاللقةالضم!

النقيصحراءومنهانفق،فئحة،ثقي،نقلهه،

شجوةمكل:(.المياهئن!محى)الحاوية

-نقي.-ثمر،نقبةثمرةشجر،

قائدالمالة،ربالماثة،سيذمكة،رلي

سرية.

المصمكر،الق!صل،قائدالجيش!ائد

،كمتز،كتشزستبز،قئئم،هذ،حطم

كنعانى

كنعاني

كنعلألى

كنعلأس

http://www.al-maktabeh.com
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س!ى

+51يى

!

+!7!ه

ت
o1ow?
حكث

؟ا!عم

*!يح!7

"!ه!ى

!كغ
حث

owz
حق!
لم+يي

حكبهث
اول7

قر-قار

رنن

ساتحار

حامية،

حمية

حاره،

هرج

يسع

مجدل

موت

أمير.الفكل(،بصيغةيشير)اسمالذي

مشير.مل!،شار:باكاد!ة

حانطمدبنة،دكعة،المقر،منقر

بونسمعة=يونسفار

ترسدرع،،مجنتمامأ:الصنانيةفىكما

الجسم.يستر)والمجنستتؤ=نجن

جاه،ذومنصباكابر،بنأمير،رنن،

و!

ملجأ.مخبأ،فشمز،

امية.آر(الحارسة)حرستا،حارسات

ممور،،منيعارجد،ممسكر،تحصين

حماة،حامبة،حصن

حصن،سور،منيعارجد،تحصين

سة(الحار)حرستا-حارس

أمات،قتل

منانقذمنفذ،ينفذ،،يسوع

برج،هجدل-ليل+مجد

كنعا.لى

كئعالى

كنعانى

كنعلألي

كنعانى

كنعلألى

كنعانى

كنعاني

كنعلألى

كنعالي

كنعلألي

كنعالي

كنعاني
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ا"ا؟7،موت

خمشيمدر+!+"ء!!
لرا

بىلدة7?

أمفرعلورلأبمهط!9ء+بر

؟!دلى

أس+ء!هر
ا!أر

العربيةااللمتتامو!ىمنكمات

ح!ريط!ص!

حثلجخممولبئ

موت

الخمسينقائد،الخمسينقادر

المساعدةفر!،طاقم،مؤازرة

تركيبوهيإمبراطور-طورفرعأم:

يمبرطور=،فر!نلكلمتي

أمأيفرعلورأمأمفرعلور،-فرعلور

جولطاوهى)كركلا(الفر!نلأمبرطور

سفيرس!طيملزوجهالتيالحمصيةدومنا

يرالبكوسبى(سيفبروس)سبنم!!الربي

391(-l r5)م

ممح!،دلى

ظاءالرأس،لالنمموة6مرأس

!را!:

.(1)يits-مستطلع-أهلىر-يحاز

القافلةحادىومنها

حيل()مافطجيف!

وعارفه.الطر!مستطلعهوالعنثيةفيالتظةحك!)8(

18

كنعلألي

كنعا.لي

كنعالي

كنعا!لي

كنعانى

كنعا.لي

امىآر

اميآر
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السطرق.م،21القرنالآرامى،السفيرةنقشفىاجيشالتغى(أحيلكلمةوردث

!لي:ها31/،92+/28

وشمبننى)2(ملكينحديأنهوهنزتهلهسفرازيبعودياشقرتوهنالآرامى:النص

الملوكأحدياتهوإنالسفربهذا)الواردة(هذه،لالعهودكأرثوإنأي:

ويحاصرنى

لىونحملبففىونفففوف!هوماوكلحصبالهعلكلمعإلىحيلكبأنهالآرامى:النصننمة

فود!هوماوكل)الحصى(لالحجارة)رمى(فاندكلمعإلىجبشكلانهأي:

(ضدي)ليسلىوتحملموقفىوتقف

بيتىلشجبيصئاتونلاوائملثنلألهلامرحياألهينزيبيوموهن:الآراميالنصتتمة

لصيةبصشكمتأتونلاوئتمبجيشكتأتهأكهةههلكفنىالذيلاليوموفي:أي

بيتي

الحيل.بشئيلذا،القوةالجيشصفاتومن.القوةالطنانية:فيوالحول،القوة:الحيل

مركؤتعيرمثلأاتبع)القوة(الحيلعىوللحصول،الحيلعميسغىالقوىعم:اللغةضهوفى

الحيللأن،والحيلالحيلةوهو،المغويالمغىاتىالماديالمضهذاومن،القوةفريدل!ة

الذكاء.فىقوةإلىتغاج

(.الآرامي/)الكنعانىلالحرفالنقشتجدحيثالملحقراجع

آرامي.حصن-حئن

)راجعكنعثىاسئمهوإتماجرملأليأ،ولايونثيأ،ولالائينيأ،اسمأليسإسللألياواسمحاصر،سبن:)2(

جروسدارففمل،ئبىيوسفترجمةبمسثيا،فىالصنيقيةالضرة،كوهنممىيولىتسيركين

كفةمنمحدمرةبتهاحيثط!عي،اسمبسث!ياالممالن،1(0صه8891،،اول،لبنكبرس،

هيالعم!جنةاكالالة:وفيالبيرينيه.بجبالمحاصرةفهيمنهاالشم!ءا،بالمياهجهثها

دمشق،وقواءها،اكاليةاللغةتاريخفىموجزكادياللسانجمد،مرعي:أراجعالس!نة

السبينةلأنللكلمةالإيتومولوجىلأصلهىوالسبينةا.253ص1202،الثقفة،وزرة

الكنعثينلدىالإبحرأدواتفيكثيرة!دالاتونص،بالمياهصلبهاكقةمنمحعرة

)قار(.)بوصلة(،و)المنرة(فمبحتف!الموصلة(!مبحت
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!لابط

!ت

!

صرح

!!.؟ا

ثى!؟7

*كؤلأ!م

ث!ه!+برثه

نم!ثى

رصم

71سىثي

!

رصن
بم
أ!)و(صه

حثن-
حسن

حرب

حرص

يوف

مثجرة،

مممعوة

يصتز،

بصنز

ناثد

أوسنؤ!أ

صموصه

)سيف(حرلهحركا،مثزرةه،حربسطف،،حربه

ثلا،أداة

)مللول(.حريصا-حرص.فناة،حفرةخنل!،

.L.محىاليناي:،مالهعىحريعن!ن

المأمن.-ألحرص

يوقف.يحاصز.يطوقى،

المرءيكرمالامتحان)غدمدلول6جياثىمصكر،

.يهانأويكرمالامثحانفىوالجيئى!هان(،أو

رسول

الذيالممجنلمغى)مللول(مزثرةالصنلأليةفى

الزجر.فيه

لأنهاأمصراوسئنبت)منز(.بمنزحصار.

النيل.محىمصرورة

تغذ.ضالط،زعم،6فالديئحد(.)الذي

،حر!ة،ثصرحمى

ا!راعى!سلسمنمللولصك.،نرم!

وفثصك،!يةسوسا(افىومنها!صك(.

السوسه.!فةكنرئكى

أرامي

ميأرا

امىآر

أمىآر

امىآر

امىآر

اسآر

آرامي

امىآر

امى%ر

امىآر

02
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ثىثى!لا)7!

!!

3*ءع

ةممملمرو

ثيى"

حتف

wل!كام

هـوظسه

!ممكللم

كلكىسي

صي!كه!!

)و(رس

ممى"!ه

س!ي=

سبن

ساكن

سعوة

قؤسة

كلمه)راجعإملاشخطأأنهانظنطوق.حاصذ،

الآرامبةالنفوشفىسلننى

السكون.المراقيصفةمن)اللية(.مرا!ب

)مرله(1اوملكهليتساكنآلم:حماهلالفش

سبده.ببت)حارس(مرافيآدم:(ى

.!ىكر،

ونغلكلغللتنرأقدأوأمخلدخذ.6افتحغنطذ.

دخل.-اقتحم=

فثح

أخرىكناباتوفيسصةيثسةتسصة:

ابن.غدوكنلك6ثسة!معنىثغؤه!ء3لا

ليلأبهائسعىالتىالشمعةالسصة:منظور

تسقىحيثآخرصبىاسمولها)مدلول(.

)الكلأفة(.

وقوسةقوساثسهم.بلقويمن،

أثلى.6سمى

وجمع،سورينتهـسورالنكرةجمعسرر.

سوريا.فةالمص

)قد(وهااي:حزرك،سورمنسوررفووها

حزرك.ممورمنأعلىسورأبنوا)رفموا(رفصا

سلاح=شلاح:ومنها.مذ،أرسل

امىآر

امىآر

امىآر

امىآر

آرامي

امىآر

امىآر

امىآر

اميآر

امىآر
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،شلاحالندمرية:الجمركيةالنعرفةفىوردتحلش

.سلاحاكط:

سلام.وتلفظسلم.والراحةالمحملام.سلامسلامل!،!لأ

كطل=فنل.كطل-فكلكرل،!لم

لثلى-دطل

الأجريتية:/الكنعانبالعربيةاس!تتاموييمن!يمات

مقةمة:

22

آرامي

آرامي

فصلناهاصوالكنعثية.العموريةمنخليطايضهررنهاواحيانأالكنعلألية،منالأجرينيةتغبر

فىألهعديةأقدموهي،المسماريةبالأبجديةكتبتحيث،الخطنمطاختلافوهوألاوا؟،لسببالكنعلألية

معكخليطاستصلتقهاإلآالايررغيفية؟فىموحودةالألهعديةانولوق.م.183.إلىترقى،العالم

الاي!رومخيفية.المفطصة

كلهح!ةالعضدلف!النحمىفيالمثمة

أجريتيدرعئريان+7!؟

أجريتيوا!لهعاد.الطردمغىتحملالصنانيةفيكماطرد؟كا!

أجريتييقرأ:أنهونقودمحم.اسمانهGORDONبقولحصنثب!+5

!نلحيةمنالصنمنوالصانوحصنصان

ه!يةا.!ت!يخيةالأصولأالايتومولوجية

أجريتى.الخيامنصسعمليةمنخقمث!7س

أجريتىياءممالة(عاليتدانحنةصمة.ولالظكمافيخيمة"+؟

أجرلتىرأسعلاءقبعةثبعة!كا؟
http://www.al-maktabeh.com
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مثاترب

محنةرب

حيلرب

ممالكربة

ممالدأم

خماثميمآدر

شمهابإزرات

الكتالبفائد=

الجيش()قاندالجبشرب=

الجيش()قائدالجياثىرب-

فيالكنطيةلمم!لمصورملينةهى!

(اليوم)لمتوسطالفعرلبص

صورمدينةهىايضأ-

-AIالخمسبن()قاندالخمسينر

وهو)ألاالامممبقدرات)بالحرية(-

للةاا=ثيل

نتكتمصأننوذأثناإلآالأسماء،حولالمحاضرةموضوعشوخروجأوأخيرأ،

)الصبيةبالصنانيةبصرفكعايصزفالفكلأنالنصوصمنالفارئبظاكعد.

الأجريتية.أو،الآراميةأو،بالكنعانيةذلككانسواءال!محى(،

:المحاضرةبهذهالمصوضةالنصوصفيوردتكمالدمالالإشارةنوذوهنا

ماضىفكل)جمع(الماديالتوحيد!مغىؤخذ:

الجمعبصيغهماضىفكلبنوا-رتموا-رفىا:رتوا

ألجمعبصيغةماضىفكل(العمق)منعنفواعنقوا:

ماضيفكل)شمر(ممطللمصالصرانرسالةفي،غدرتنتقزت:

ماكذ،على.الكذبفيهولظر)كذلط(،بمغى

أنت()ترت:لفكلصثغةيهمتا

مضارعفكليأتى-أتى:يهـنه

)صيغةمضارعلكلتأتهلاتاته:لا

-الأمر(

مضارعفكلإسبانيا(،اسمحولالحاشية)راجعيحاصرنييممبننى:

الفكل.نهابةفىالوقابةنونملاحظةويجب
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تقفنقفا:

تحمل

مضارعفكل

مضارعفكل

)الوبيةبلصنانيةللناطقينأيامعثمرةفىالآراميةنطمأنتاالإشارةنوذ6أخيرأ

(.الفصحى

وليست)3(آراميةصبيةفكرةهي(الحربى)للدفاعالخندقفكرةأن،إفادةالإعادةوفي

فارسية.

حيثالعول!(أتضالآراميةفباللهجةعربايا،ممكةفهذهصلهأ،أنفسهمالآراميونسقىلفدنعم،31(

أ،أعر!يناتص!هعالكلمةلهأخرا!فبإضافةأعربينأوت!يفأعرلهينإ،هوأعرل!أكلمةثمع

مثل:النونتلفىاكفلكن

حاصبتا.-حاصبين-حصب

داربا.-دارين-دار

رشيا.-راشين-راش

عرلايا.-عربين-عرب!
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اسق

:االا

عى+ء87ء!7.مم!،06+يه"اء!09!7*"19!ا"ء4ء"قيالسطر)4(:

،مرد،1لملهاز،حر،بهـددربي،ل،عد،وهـوحكرأحوربخطلمجزه:

سأتأ

لنهر!

ستا،أرام،مل!،حز(ل،عي،برهلد،بروهـوحد،حزررو،الكلمك:

اللنظ

،سئااآ،،ملد.أ.،هدد،-:،خدط!،.ا!:

،آرامملك،حزاليل،بن،هدد،لن(:الملوك)منعي)ملينةثحزروو،وها)فد"خد،التفسير:

ستة

3+.ي!ثا5+!!8-أا+7!.7ء+ا"+!ه""8+774.!*+!مم!*ه(:السطرأه

لهوامتنحم،وشجرول!!تنحم،ودهـدربدن"لم"ربم(يق:الجزمبخط

ننرر

ملكو،محنته!وبرجش!ومحنتهوبرهدد،،ملكنغثنز،الكلمك:

اللنظ

هل!محنثه،،ء.محنتههدد،:.،س.05-ووح:ا

مل!وجياثمه،كو،وبرجشوحيشهOAAلهن:ملكأعثمر،التفسير:

8488!+!7ء"6+ءحر!8+7!65+ء70!6،7++++"السطرأ6(:
امالل!جرجمو!تنحم،وقمملد،عو!تنحمو!ولى:الجزملهخط

ننرر
جرثمملك،و،محننهوعق،،ملكومفته،ولذه)"(،)رو!ت:

اللنظ

ملك،،محنته،،ملك،محنتهةبروح

جرثم،ملهو،جيشهو)وادى(الص!،وملك،جيائمهكوكؤةالتفسير:

ث!مم!ص!!ركوص!صصءارويهءث!،يي!!-الإ"باا6-8++روكلاثهالسطر)7(:

لأومه!6!أنأوم3ز،لم،&لساه!ومنومأحلهاممش.نمذله!رم!ح(ن!وم:الجزمبخط

تنرر

مل!و،محنثهو،مالزومضتط،وملك،،شم!،ومل!،ومحنتهالكلمك:

ملد،محنته،.ملك،هضته،،شملىمل!،،محنته

وكذ!أليوم،الئركيةالأراضيفىالواقعةث!ؤة"مملكةعنوابحثالآراميةالممالكخريطةراجع)4(

النقش.بهذااليهاالمفمارلممالكلهقية

http://www.al-maktabeh.com
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ث:
ملكو،وجياثمه،مالزكلوملك،وجيشه،شملى،وملك،وجيشهالتفمعص:

السطرأ8(:

ناعر1،اتسبعو(هـ،نتمحو،-،دملوهـ،محنتو،ا-:الجزمبخط

اخرن،،سلهعةو،ومحنته،---،وملك،محنتهو،--تلر!

الكلمت:

،..آ،س!عة،ومحنته،--ملد،،هحنتهو،صى

مىع!:ا

آخرين،،س!عةو،وجيشه،---،وملك،حيشهو،---التفسير:

!*،)+35!"،6'07!ا"!م!"ء!5مم!*ه7+.-!.6+!++(51لسطر)ا

و،حر!موهـعد،رزحر،ن،س،مر،سوموهـرلهخط

هـ(أصرحن،مص،الثزم:

من،حرص،عمقو،هاوحزرك،،سر،منسر،،رموهاjتفر!

حرصه،الكلمك:

هن،حرص،عمقوا؟هاحزرك،،،.رفوا،سور،هاواللثظ

ث!بلمم!رت:
هاأقد(عئقوا،وحزرك،سوروها)قد(أقاموا،سورأ)اعلى!نالتفممير:

خنلقها،هنخنلقأأاعمق(

الآرامى:السفيرةنقيثىمن

السطر)28(:
ة3كا7ثرء!بع3!ا)بر73977.به:14لأل!لا3لم!ءلألم7ور3-6ء

نكلمدح!أتيهـنهـونزارفلطلسىازىداعتبرهـنأو:الجزمكخط
لىااي!حاتيأيانبسيو

يثهوشمبننىهلكينحديثهوهنزنهبسفرازيبصدياشقرتهنوالكلملت:تفرر

حيلئه

يأتهوش!بننىهلكينحديأتهوهنزنهبسفرازيبىدياشقرتوهن:المقترحاللفظ

حيلك

الملوداحديثطوإنالسفر(بهذا)الواردة(هذهبالعهودغدرتوإناقفسير:

جيشك(أيالةويحدمرني

الممطر
؟?؟ةع!5ءترمممأتلآثهـ!2لم:!ع،د:ت-..ء؟لم3قيطلآ46!رآاط.بز*ء،لم

ويلىفيفق-دو!!فملكوIىحصعألالهـ%كى(يليأا:الجزمبخط

ليوتحمليقفيوتقففوقكهوماوكلحصيابكلكلمعإلي:الكلماتتفرر
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:المدترحاللفظ

التفممير:

:3(1السطر)

:الجزمبخط

الكلمك:تفرر

:المدكرحاللفظ

النفممعر:

3(:2السطر)

:الجزمبخط

الكلملت:تفرر!

:المقترحاللفظ

التفسير:

لىوتحمللقفىوتقففوك!هوماوكلحصيابكلكلمعإلى

موضىوتقففى!!ماوكلأالحصي(لهالحجارةأرهى(قثدكلمعإلي

ضذي(اليسلىوتحمل

?!؟3برأ!ر*ث!ؤع!شة،4بمثر-:كب؟"؟ح!،!:ير"؟يههلم!ه6+،!7*به

حهـبأتلتايحرم....هـنلايزمويهـنبموا....(

وأكلي

واتمبحيلكتلئهلامرحياإلاينزيليوموهن

وأئمبحيلكتثهلامرحياإلاينزيلطوموهن

وأنتمبجيشدلاتثهالآلهةفيهلكفننيالذيبالروموإن

+!3ءكلي7*طمألأبر.،ث؟8يز6!3كلبرة؟-3؟!بركط!ى*9!صء92!+لم!

ووتأيعكال!لاهن،مرتأىابجبشللدميحنبول!لملت+م

علىرتىابجشل
عقريآياتلشعبيثهلإكركوهنبيتيلشجيلحيلكمتأتونلا

!ريأيلتلشجبيالةلا!ركوهنبيتيلشجببحيلكمتاتونلا

لحمايةلا"ياتين!ر!لشوإنبيتيلحمايةلهجيشكملاتاةين

نسلىآيات
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وارراجحهـرا!

الوطنى:دمائمقمتحفلىمحنوظ6السفيرةنفش

Fitzmyer. .J ,A ,6791 The Aramaic Inscriptions Of Sefire Biblical, Et

ngآga.ول Aramean, Mich91,أ Rome. + Wenderا،؟،،آOrien

بهاريز:اللوفرمتحففىمحفوظآفىهنقش

,Gibson.J .C،,7191:7591 Textbook Of Syrian Semitic inscriptions

0505.8أ -,12 Oxford

!س-جرالفديمهاووسالوطنفىضماراتامواحدةحضارةبهعث:محمد-ف!يسى

+2هـ80دهشق،،2ط،شمالدار

رد،فاضلابىيوسفترثمةإسهثيا،فيالفينيفيةالحضارةكوفلنئش:يولى-تمميركين

14،لبنانبرس،جروس 88 .11c

6591.,GORDONCU "RUS,.H UGARITIC TEXT BOOK, ROMA-
.7991حلي،ثامعةالفليمة،الآراميةاللغة:فاروق-إسماجمل

(،الفصحى)ال!!ةلالطناليةللناطقينأيامعشرةفىلآراميةنيطيميهعث:محمد-قيسى

.0152لمشق،6طا،شمالدار

طلايسدار،الرومانيةالإمبراطرريةلىالعرللاوالآراميونالكنعلأليونلههجت:محمد-فجممى

.1102،دمشق3،ول،شمألدار-

وحتىوالكنعلأليةاث!دبةمنال!يياتاللهجاتففهفىملاهعبهعث:محمد-قهيممي

.0502،دمشق،2ط:شمألدار،والطنلأليةالس!هنية

وزارة6لمشقوقوا!ها،اكاديةاللغةئاريخفىموثزاكادياللسانجمد:-مرعي

.1202،الثقافة
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فىوالجواسيييوالعيونالحربيةالحيلى

ق!ا!/622-633ا-امناعنبوجماالع!ة

)"(محمدالوفاأبوطارقد.

متةمة

الموضوعاتمنوالجواسيسوالحونالحربيةالحيلموضوعفىالكتالةتط

أنفمهلاشكومماالإسحعية،حضارتناإلىالائت!ماءبضةيثصالقارىتجكلالتى

اختياريوقعالتيالممكرةالفترةفيالصىبةمنشيءإكتنفهقدالموضوعهذادراسة

غاصر:وثلاثةتعهيدبىألالحثقسمتفقدولذاعيها،

-الخدع-الحيل:ومنهاالل!يةالمصطلحاتت!يفإلىالإشارهيتمالتمصوفى

الجواسيس.-الربيكة-العون-التورية-التمويه-الكمائن-المكائد

فهى:المحاورثدلأاما

الجضافية،الماء،الطبيعةالفمساستخداموتتضمنالنبويالعهدفىالحربيةالحيل:أولأ

الأدلاء،واللواء.واسنخدامالفائدعلىالحفاظمل!النمالبدبةجمركة،الافكارالمصلارض

الجيشصميرخطإخفاءمثلالتمويه،الدفاعيةالأساليب(الصفوف)فكرةالهجومتنظيم

الجيوشواستواضالناراستخداممثلالنفعمبهالجنود،والحرليمواضعوتعير

العون:انواع.العوناساليي6مهمتهوسملاله،الحنشخصيةوتتضمنالحون:لافي

وهوللقائدالتقاريرابلاغو!ر،الربينة،واستكنمافكبصاصين،استطلاعمقيمةجمن

""وسلمعليهالته"صلى+الرممول

مصيرمهمتهم،النبويالعهدفىالنجسسحالات&-A.4التجمس!،!ن:الجواسيس:

الجواسيس

والمراجع.العصادروقلألمةالخاتمةثم

تم!ية

وهىالبحثهذاثنايافياستخدامهاسيتملتيالمصطلحاتإلىالإشارةيجدر

التالية:للمصطلحاتاللضىللت!يفنكلضسوفيلىوفيما،الحربيةبالألفاظخاصة

.الدكتوراةدرجةعلىحاصلباحث).(

http://www.al-maktabeh.com



32

معه:سل!الشيءأو،الرجلعلىوتحايل)1(الاحتيالمناسمو،حيلةجمع(الحيل)

ماربه)2(.منهيبلغالحذفمسلك

لإيخاد!نتعالىوقولهيطم،لأحيثمنالمكروهبهوأرادختله"خذغة)الخداع(.

الد)4(.أولياءيخاد!نأياللة،)3(

كيدا()6(.وأكيدكيدايكيدون:)إنهمالكريمالقرآنوفىالمكر)5(وهو)الكيد(

الحيلأثواعمننوعأالمسلمونواستخدمالحرل!)7(فيالكمينومنهاختفىأى)كمن(

التمويه.وهوقتالهمفى

الكئرةفىو"يمأه*الدكهفىث!آمؤاهجمعهلأنباللحريكتوةواصله)الدمويه(

وهوالدمويهومنهحد!د،أونحاسذلكولح!ذهبأوبفضهطلاهكمويها"3توة"ألاثمىءو

اللالبيس)8(.

أستتر)9(.:وتوارى،أخفاه(دليلةو)لراه)التور!ة(

.(01)والجاسوسالدبدلهانوالين)العن(.

واممتاثمرفشرف،عىمنللقومجمنوهو،القوممحىأشرفأييربو،أيربأ)الربيئة(

)11(.عنهمالقومبيثةH+وlijaعمدونبالخبريأتى

يطللهأنبالجثمالتجسسوقيلبها)13(بأتيثمالأخباريتجسسالجن)الجامموس(:

الاستعاع)14(.وبلحاءال!راتصالبحث:بالجيم،دليللنفسهيطلبهأنوبالحاءلعره،

النبوية:والأثاديثاعترآنفيوال!واسييىوالعيونالعيل

كفرواالذينبكيمكر"وإذ؟تعالىقولهفىفجاءالمكرأماوالكيد،JS)الحيل(:ومنها

المحرين+)15(.خيرواللةاللهويمكرويمكرونيخرجودأويعمكوكأوليثيوتك

تعالى:قولهفىالمكيدة

عدولل!سانالشيطاناءنكيدالكفيكيدواإخوت!علىرؤبلاتقصصلابنى!ا)فال

،)16(.مبين

وأخيهيوسفمنفتحممعموااذهبوا)يبني:تعالىكولهفىكماالتح!سقومنها)الحون(

،)17(.الكفرونالقومإلاروح.اللهمنييئسلاإ.لهاثةروحمنتيلسواولا

كثيرااجتنبواءامنواالذ-!أيها)يابقوله،القرآنفىالجاسوسلفظوردوف)الجاسوس(

تجمسموا()18(.ولاإثمالظنبضإنالظنمن

مصطلع:فنجد،النبويةالأحاديثأيضاتناولتهافقدقدالمصطلحاتوهذه
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جمنالنارنسهمالا"جمنانوسلمعيهالثهصليالثهرسوكقالقال:أنسعن)الحون(

(")02اللهسبيلفيتحرسلاتتوجمناللةخشيةمنبكت

."والظناياكمهـ"8وسلمعبهالق"صلىاللةرسولق!:قالهريرةأبىفش)النجسس(

تحاسدواولاتناقاثمواولاتنافسواولانجسممواولاتحمسممواولا.الحديثأكذبالظنفإن

1Y()إخواناالتهعهادوكونواتدابرواولاتلها!مواولا

:الاوليلحورنتنولىيلىيفيما

ال!ربية:الحيلى:أولا

القانة:شضية

ألاثمخصهوأنهنجدجنودهلهينجياثمهفىالقاندشخصيةباستصاضقمناماوإذا

لدىأصبحكاثدهوفي!الجدشانتصرإذاإنهحتىالنصرتحقلىفيالأملعلهيطالذمم!

كلعبىلزاماكانلذل!المنتصرالجيشقالدقمكللكونهنصراحققبأنهيقينالمهزوم

ادته"صلىالرسولبحمايةعيهمالتهرضوانالصحابةقامو!6قالدهيحميانجيش

وهذاغه)22(يدا!نبابهعىووقفوا)لهدر(يوم!يثىلهأ!وا"،وسلمعيه

لهميكونهناومن)23(الحد!ثةالجيوشفىالصلياتقيادةبضفةأشلهههوال!يش

.المجالهذافىالسبقضب

للدفاعبشريةكدروعاجسامهمأصصوةفىالسملموناستخدماللفمرية:الدروع

ماذلكأمث!ومن،الحديثالعالميصفهاقلهـأن"وسلمعثهاللة"هصلىرسولالحياةعن

فكانلطفسه"وسلمعيهالته"صلىاللةرسولترس!ددجلألةأباأنمنالمصالرذكرته

منقادتهمعلىحرصااكل-لمشركونيكنلمعط)24(منحنىوهوظهرهفىالنبليقع

)25(الحرحةمثلفىبدرشوةيومجهل**أبوهشامبنعمروجطوافقد،المسلمين

لثمخ!بيضتهئ!سواأنذلكفيحيلتهموكلألت.)26(إليهيخلصلاالحكمأبو:وقالوا

منهمظنناأيضاالمسلمونفعطكهلآخرفالبسوها؟جهلأبوأنهمنهمظنناالمعملمونقلكه

أبوفللسها؟مفموومةإنها:قائلارفضالثالثعلىصضوهاوغدما؟جهلأبوأنه

)27(.السلمونفعلكهجهل

وخارجه:ا!الميةداخلىالقالاةمنالتخلص

للقتلعرضةحيلأنهكانتلذاللجياث!الأساسىالمحرلىهوالقالدأنالثولأسلفنا

رسولشخصإلىالوصولمنالميدانفيالمشركونتمكن!دو،وخارجهالميدانفى

كتلمنالممملمونتمكنوكذل!أحد)28(،!وةفىجرحهو"وسلمعيهاللة6"صلىاللة

)92(.أخرىوقياداتبدرغزوةفىالماثمركينقاثدجهلأبى

حياةإنهاءفيحثثثاالسعىفىكبيردورللمؤامراتفكانالميدانخارجأما

علىاقه"صلىالرسولحياةمنللتخلمىفيهاس!امحاولةفىأليهودفشلفقد،القادة
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التيالمنلأرلاحدفوقمنعيهصخرةبإلقاءقامواحيثالنضير،بني!وةفى"أوسلم

وقوعقللمنصرفاففامبذلدأخبره(السمعليه)جبريلأنإلاتحتهابجلسكان

(3.)0الصخرة

"صلىللرسولقدمتهاثمشاةذراعفىسمبىضعالحارسبنتزينبقامتكما

الشاةأنإلاالصحابةوأحدهومنهافأكليحبهابأنهلطعهاخيبررومفيهـ"وسلمعيهاللة

(.)31مسمومةلهأنهااخلهرنه

خارج"وسلمعيهاللة"صلىالرسولمنللتخلصس!افقدالماثمركونأما

إلاسجدهفيالنبيعلىفدخلمسمومسيفومعهوهببنعميرإليهفارسلواالمبدان

.)32بالفشلباتالمحاولةتلكأن

لاصوةبمثابة!وهاوالميدانخارجالقادةقتلأهمثةعىالماثمركوندللقدو

بنعميرمع7لفاقهبطقريشلأهلأميةبنصفوانبقول.الميدانفىالحربصتع!

وقعةتنسيكمالآنتاتيكملوقعة"هـ)أبشرواوسلمعطاللة"صلىالرسولقتلعىوهب

إلىالوصولمن(الحارثبندغور)ويدعيالأصابمائمركياحدتمكنكمالدر(.)33(

يمنع!منقالوقناولهسيفهمطقاشجرةتحتنلألموهوسلموعلطالدصلىالرسول

صدرهفىجلريلدفعهو،الته:سلم"وعيهالله*صلىالرسولفقالأمحمديامني

يمنعكمنلدغور:قالوسلموعليهالتهصلىالرسولفتناولهيدهمنالمميففسقط

أرسلفقدالائمأنهذاعنبيدينالمسلمونيكنلم)34(أسلمئمأحد،لا:فقالمني،

كانتمكةألىالضمريأميةلهنعمرو!يادةفداليةبسر!ةسلموعيهافةصلىالرسول

هدفها)35(تحئقلمأنهاإلاسفيانأبيقتلمهمتها

كلفففد،المدينةفىالثهودزعماءمع"وسلمعبهالة"صلىالرسولفكلوكذا

لمحلسريةووحه)36(الأشرفبنكصبعكلمسلمةبنمحمدو"وسلمعطالثه"صلى

فىأليهودمنأ!اءه"وسلمعليهاللة"صلىالرسولتتبعكما)37(مروانبنتصمماء

فىالسريةهذهونجحتزارملهنأسيرلعلصرواحةبنالكعبدفأرسلالمدينةخارج

قدموهأنحيلئهموكانتخيبر،فيرالعابىلمالصغبكبنجمداللةوسريةمهمتها)38(

رافعلإبيآتينإنهميقولوابأنأمهعليهموأشارتلهها،ويرطنلقهميصفلكونه

أنصارهوكانوخارجهالمبدانفيدورهللقالدكانهكذا.)93(قلكهمنوتمكنوالهدية

ذلككانسواءالأءاءثادةهنوينخلصونذلكفىالحيلويصن!نحياتهعىبحافظون

خارجه.أوالميدانفي

الراية:أوال!وا!كلىالحن!

يخاطبودذد!القتالساحاتلىالمئصارعنكلأدركهاالتيطببغهدلواءكان

منالهاللواءأحقأنكمنصفنحنالدارجمدبنىياثلأللا:ذلكصأحديومقومهسفيانأبو

لوامحمفالزموا،لوانهمقبلمنالقوميؤتىوإنما،اللواءمنبدريومأوتيناإنماإنا!
http://www.al-maktabeh.com



حديثئأرانطلب،موتورونمممتميتوعنقومفإنا،وبينهبينناوخلواعط،وحافظوا

رمق.لأخراللواءمحىالمسلمونحاثظوكذا4(العهد.)5

فقطصبيمينهاللواءأخذالذيمؤتهغزوةفيطلبأبىبنجنرنوقفذلدمن

اللواء!سقطأندوندمائهفىمدرجاقتلحتىبضديهفاحتضنهفقطتبشمالهفأخذه

41(.عالبا)المسلمينأحدرفعهفقد

:الأدلاي

منالمصكةأرضإلىلوصولمنثبندبمكنونوالذبنبالطرقالماهرونوهم

وكان،القتالمحىيقوونفلاالفوىمنهكيكةالمصبىيصلوالاحتىممكنةطرقاقصر

عيهاللة"صلىقولهذلكأملالةومن،بذل!قوادهيوصىهـ4وسلمعجهاللة"صلىالرسول

وليتكفقدالخيلفأوطكهمأبيكمقتلهوضعإلىسر:ضوتهقىزيدبنلأسامة8هوسلم

فأ!طلاللةظفرورفإنالأخبار،تسبقالمميروأممرعأبنىأهلمحىصباحافأغر،لجيشهذا

الرسولوصايانجدهكذاامام!.)42(والطلافعالعونوقدمالأدلاءم!وخذفيهماللبث

العسكريةبالشؤون7وسلمعيهاللة+صلىخبرتهعلىتدللأسامة"وسلمعليهاللة"صلى

غزوةبطأهيةبنصفوانفنرى،لأهميتهمالأدلاءعبنتبحثالأخرىهىكريشىوكانت

"8،وسلمعيهالله4،صلىالرسولصحايةصبحدأطريقابهيمملكدليلعنيبحثبدر

فدلهAkitoلههالس!صفوانفمال6لى،الصط!لسلكأنالمطلببنالأسودعد4فاشار

فأتاهوإليهفأرسل،الحنينمضضيسلكهاوأنهالعجلىحيانبنفراتعلىزمعةأبو

تمكنوقدوفيافى)43(نجدأرضلألهامحمدأصحابيطقهالاالأرضهذهبأنأخبره

بنزيدسريةفىذلكوكانالعجلىحيانلنفراتيقودهاكانبحرالظفرمنالمسلمون

ست)44(.سنةالأولىجمادىفيأليصبىحارثة

لهكالفى"وسلمعليهاقه"صلىالرسولإبتكر:القتالفىالتعكيديةغيرالأفكار

صفالآتى:فىتتمثلهجوميةحيلبإدض!قامفقد،عمرهفىمصوفةتكنلمحيلا

المبارزةإلىغبةدعى:أنهبدريومغهالمصادرذكرتفقد،صفوففىالجنود

بنخفافوقال،صفوفهمعلىوأصحابهال!يشفىسلمعيهاللهصلىاللهورسول

وتزاحفواالناستصافوقدلهدريوم"وسلمعيهاللة"صلىالنلهيأصحابرأيتأيماء

القسيأنبضواوقدالمميوف)45(يسلونلا"وسلمعليهالله"صلىالنبىأصحابورأيت

السيوفيسلواقدوالآخرونبينهافرجلاهتقاربةبصفوفبضعنبضهمترسوقد

القومإكمدفكمإنبقوله"هـالقوموسلمعيهالله"صلىاللةرسولأمركماطل!ا)46(حين

)47(.بالنبلغكمفإنضحوهم

ومنقوتهت!نجماعةوحدهيقاتلغدماالمقلاللأنفىالصفوففكرةووضحت

وكلألت.هزيمتهمفتسهلمغوياتهمفتخورفيطوقهمالصوخلفصفيلتفأنالممكن

الأخعر،الحلهوالسيوفسلوكانالمقمركينمقالكىجموعلتفربالنبلالنضحفكرة

إزهاقلجنبالدلهاللحظاتأحرجفيحد!لريدكان"وسلمعلمهالته"صلىالرسوللأن

اللة-دينفياللشركافةدخولفىيأملكان"وسلمعليهالد"صلىلأنه،الأرواح
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التهرضوانوصحابتهوسلمعطالثهصليالتهرسولفكرلىكانهـوو!ت:

استراتبجيكسلاحالماءاستخدامومنها،!مرهمرجالصفهاأنيممب!لمحيلعيهم

إليهفجاءللمصمكرهنزلباتخاذ"وسلمعطالته"صلىالرسولقامحيثكة،المصفى

الحربهيأمنتكلمأننملكفلاوحىصالمنزلهذاثانإنوسألهالمنذربنالحلهالط

والمكعدة،والخدعةالحرلطبلوسلمعلطاللهصلىالتهرسولفقال،والمكيدةوالخدعة

(.f)8القوميشربولافنشرلطال!ييصننزلانأرىالحباليففال

فيالأوائلالممملمونإسنخدمهوكيفالماءأهميةمدىلنايتضحممبقوهما

المصكة.لحطاتأحرجفيالجندمحىوتأليرهفثمنهله6ليجياممتركمملاححروبهم

فمذكرالمصكة،فىالعدومحىتأئيرهمفىالشسالسملموناستظمكما

ألاثسم!واممتدبر،ظهرهخلفجمنينجكلهـ"وسلمعيهالثه"صلىالنبيأن)94(الواقدي

المشرلمحن.واستقلهلها

مماالطوجمونمحىالتأئيرفىألاثممسحيلةلرسولاستخدمكيفوضحهكذا

كاملة.كحريةعنيهفتحيممتطعلالكونهائزانءمحالةفيالغقال!يجكل

بأخلطر"هـإحاطةوسلمعيهالثه"صلىللرممولكان:الحدلدا!لمحكص!تلأسلحة

مسصدلن!وةأوفدحينماذلكوظهرجديد،هوماكلبنطمصحابتهو!يأمرالحرول!

كعدثم،قدماداتوالصوالمنجنىالدباباتعمليتطمان5(جرش)0إلىسلمةبنويخلان

(الطلألف.)51حصنمحىلينصباهذلك

!ومفىحيلتهممكل،الدفاعفىجد!دةحيلاالمسلمونالمكرحل!هـ3:

وفال:،المسلمثنظهرليحمواالرهاةهـهوسلمعيهالته"صلىالرسولاسنخدمحبنأحد

نتتلدأ!تموإنتاثمركونافلاغمناقدرأيتمفإنظهورنافاحموهذامصافكممحى!وموا

تنصرونا)52(.فلا

)53(.الفرسصالكلبأخذهدفاعىأسلوليالخنادلى:

-.غزوةفىالفارسىسلمانسلموعيهاللةصلىالرسولعىبهأشاروف

عينا،خندلتاالخيلوتخوفنافارسبأرضكناإذإناالثهرسوليامملمان:فقال،الأحزاب

النبدعاهمحينوذكروا،السلمينسعانرأيفأعجلطنخندق!أنالهرسول!الكفهل

واحبواالخروجالمسلمونفكرهيخرجوا،ولايقيمواأنأحديومسلموعيهاللةصلى

5(.4االمدينةفىالث!هات

ىوهالئفاجئالفركةأوالشخصبكعنأنوهوالكملألنأسلوليالمسلمونابئكرت:

سر!ةفىالحيلةهذهالسلموناستخدموقدعيه،النصروتحققفترككهضةحينمحى

ويقول،الهجرةمنالأولىلشةمنالقطةذيفيوقاصأبيبنسطلقيادةالخرار)55(

ونمميرالنهارنكمنفكنااكدامنا،عىوغمريناحدأورجلاغمو!فيلخرجت:سص

)56(.الليل

فطتكماذل!يشطلعمنالجيوشوتبثلهاكمائنبإ!ادالك!هيرةالجيوشتتوموف

لدر)57(.صوةفىالممملمينمعفرياث!
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الكمينذلكفهوللمسلمينالمشركونكمنهاالنيالفرديةالكمائنأشهرأما

هوحذثوقدأحد،غزوةفيوقلكهالمطليعهدبنلحمزةوحاثمىبهقامالذيالمروع

أنمار،أمبنسباعلهفاعترضكثيبلهمقبلوهوصخرةإلىفكمنت:بقولهذلكعن

إذاحتىفاحتملهإلىهلتمعينايكثرممنلبذورمقطعةابنياأيضاوأنت:حمزةلهفقال

بلغفلمارآنيحينبيأقبلثم،الشاةشحطفشحطهعليهفلرورلطرمىقدماهلهركت

فىبهافاضربمنهارضيتحينحربتيفهززتكدمهفذلتجرفعلىوطأالمسيل

.)58(مثانتهمنخرجتحتىخاصرته

اس!رية:تاثكنثتىالجيشسيروج!ة"خنا!،التمويه

صلى"8اللةرسولدعانىبققله:ذلكعنجحشبناللةعبدالسريةأميرحدثنا

وجه،ألهع!سلاح!،م!الصبع،معوافىلى:فقالالضاءصلىحين"وسلمعليهاللة

اللة"صلىالنبيفصلىدرقتي،ومعىوجحتيسى,9gمميفىوعلنالصبعفوافيتقال:

مننفرمعلالههغدواقفاسبعد4قدفوجدنى،انصرفثمالصبعبالناسوسملمهـكعيه

ثرسولفامره،عليهفدخلكببنهـهـأبىوسلمعليهاللة"صلىاللةرسولفدعى،قريش

محىاممتصلتكقد:فقالخولالىآديممنصحيفةثاعطانىدعانيثم،كتابايكتبأن

م!بقوممافيمه.لماامضىثمكتابىفانشرليلتينسرتإذاحتىفأهضى6النفرهؤلاء

لاءحتىالسريةفيإمعاناالوجهةلهبحددلمومملم"عليهالله"صلىالرسولأنبنضح

ومحمالرسولخطالطاللةجمدوفتح،حذرهمفيؤخذونالأ!اءإلىالخبريتسرلي

الرساثلالحديثعصرنافىالعسكريونغهايقولالرسائلوهذه.)95(وجهته

(6المكثومة.)0

8"وسلمعيهالد"صلىالرسولفيهافكلالتى!وحيدةالسريةلك!تكنولم

فيلحعانكىلضوتوجههفطهماوأفضلوضوة.سريةمنأكثرفىفكلبلتعويها

فيفصمكر6('،)الجرفناحيةمنالقبلةبمضربفنزلفرمما،غمرونومعهمرجلمنتى

فانصرفوالحيانبنولههفسمص،ضانبطنبلغثمالشاميريدانهيظهروهو،نهارهأول

قرشاإن:وقال،عمفانأتىحتىخرجثمناحيةكلفيالسراياوبصالببالرؤوسفى

عفمرةإليهمفأخرجآتيهمأن!هالورنوهمعمفان)62(وردتقدوأنىمسيريبلغهمقد

وسلم"عيهالثه"صلىاللهرسولإلىرجصائم)63(الضيمأتواحتىفخرجبىافوارس

قريشا!بلغهذاإن"هـ:وسلمعليهافة"صلىاللةرسولفقالأحدا،يلقواولم

(46).همصفبذ

ال!يش:لطويق

المسلمين؟رماةعلىكرحينأحدصوةفىالوليدبنخالدفطهادتدحيلةوهذه

خلاءلأبىالوليدبنخالدنظربقىمنولهقيالرماةإنصرففلما:بقولهذلكلوا!ديفيذكر

فرمى،علبهفحملواالرماةبضبىفانطلق،عكرمةوت!عهلهالخيلفكر،أهلهولالةالجبل
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غه.)65الثهرضيقلكلحتيفقلامم،سيفهجفنكسرثم

المنظم:الإنسحايى

القلألدعىيجيوغادهءدهلكثرةمنتصراالطوويكونالجيشقواديعلضغدما

هؤتةغزوةفىالوديدبنخالدلطهما،وزددممكنةخمملألرلاقلكةالمصمنيخرجأن

غدا،أصبحفلماالوليدبنخالدلهاتمساءرواحةالنفبملماأنهالمصلدرهـفتذكر8

ما1فانكرو،ميمنتهوميسرتهميسرئه،وميمنتهمقدمئه،وساكتهساكته،مقدمتهوثكل

!لكوامنهزمهنفانكفمضافزعهوامددجاءهمفو!الواوهيانهمرلياتهممنيصفونكانوا

قوم.)66(يعلكهالممعلكة

المعنوقي:والمثفيالفنسبال!رب

متقدمةلفترةيؤرخالذيالبحثفيالإصطلاحهذااسئخداممنالهضىيدهث!ف

فىضارلهةحضارةأصحا-للاالكلكانففدشلاولكن6الإسدىالت!يخحقبمنجدأ

صلىالرسولواشخدم،حروبهمفيالمصطلحذلكاستخدامفىمظاهرلهموكلنالقدم

قهلالجنودومنويةنفسيةعلىللتأئيرالمغويوالتوجيهالنفعميةالحرليوسلمعطالته

ق!ملتهحاللسانألاثماصو*الثص،المظاهر:هذهأملكةومنالمصكة،وبطولإشاء

مغوياوشحذهمالجندتحميمىفيأئرهاللقصالدفكانالمبكر،الصرذل!فيوإعحيها

منالعمكى!رثاءالمصكةبطالقومكيطولاتوالفخرهاأئناءحماسهموإثارةكةالمصتي

بنحممانهذ":نل!فياءالشصكضوسلمعطافهصلىالرسولواستخدم،الأبطال

)68(طالبأبي!نومحيمخثلفة)67(مواطنفيبشكلهالسيرةكتبإمن!لاتالذيثا!ت

ألاخيبر:صوةفيلهقالأنهحتىبثصهمعجبااظهرسولوكان،رواحةبنالتهوعهد

فقال:راحلتهشا!ةعدقظثركي،لناتحرور

صليناولانصدفناولااهند!ناماانتلولاوالته

لاقينااناطداموثبتعبناسكينةفألزلن

وكان7(5ع!زة)أبىمنكلشصاءللشركينكانوكذاعينا)96(بشافالمشركونو

الذ!ومرحبا!ئؤسرف)71(بنكبمثلالحروليفىالشصقرضواشصاءأيضالليهود

خيبر:يومقال
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مجرببفلالسلاحشاكى...مرحيأنيخيلرعمتقد

(27)أضرلطوحيناأحياناأضرلط

إلىالموكةفيالجندىلنفسبةتحزلالنيالأشياءمنالحرل!فىالثمائعاتالشالعات:

فىوالارتللاالنوضىمنحالةيحدثحتىالطو!ممتخدمهاماعادةومذريةدرجة

الماثمركونأشاعحقأصشوةفيلذل!المسلمونتصضوقد،المنافسالجيثىصفوف

وسرت)73(قميئةابنذلكأشاعلذيوكانقلكل.قد"وسلمعيهاللةضلىالنبىأن

استاثمهدحينمصإأنحتىالهشيمفيالنارسر!بانالمسلعينجثشفيألاثملألعةهذه

قطعالذيوكان()74(الرسلقللهمنخلتقدرسولإلامحمدومانعالى)قولهيقرأكان

ائروفد!لكه)75(الرايةاحنضن،وغدماواليسرىالبمنى!دهفقطع،ثمينةالنهوبده

فصمنأولوكان،الجيشفىالفوض!وسادتماخذكلمنهمواخذالصحابةعلىالخلهر

معشريا:صوتيكأعىفناديتقال:مالكبنكعط8"وسلممحيهالله"صلىاللهرسول

المسلمونصفه"انصثفلماعيهفأشار،يم!للمحياثةرسولهذاأبشرواالمسلمين

أنعمواغدماوثرحهمالمسلمينعلىالخبروقعكانهكذاالفمص)76(نحونهضوا

حى."هوسلمعطاللة"صل!الرسول

وعنكميئة،ابنأطلقهاالئىالاثمالعةهذهفيثقةلديهميكنفلمالمضركونأما

قميمة)77(النكذلط،لرأيناهقلكةكانولومحمد،مصرعنرىماممفيان:أبويقولذلك

عثهاللهصلى"6اللهرسولفقالثحدا.محمد؟القومأفى!قول:المكلكةنهايةفىونراه

بنعميرالقومأفيقال:ثم3ثدا3قحافةأبىابنالضمفىقالثم.تجيبوهلا"وسلم

وىأيكذبتعمرفقال"فلكوا.فقدهؤلاءأما:فقالأصحالههإلىالتفتثمثلاا.الخطالط؟

أ!دكظعمرياافة)اناشددعمريسلأالحوارنها!ةليفقديخزي!.مال!اللهأبققداظه

قمينة(0)78(ابنهنأصدقأنتفقالكلا!.ليمسعوإنهلااللهمعمر:قال3.محعدا

الفريقين.نفسيةفىالنمانعاتتأثيرمدىيتضحسب!ومما

بنكعبوهواليهودقادةبأحدالفتكفىالأسلولطذلكالسلموناسنخدموو،:

إنله:فقال،الرضاعةلىأخوهوكاننانلةألهومسلمةبنمحمدإليهذهيحيث،الأشرف

بعضمن!ناخذأنونريدجهدناقد"8+وسلمعيهاللة"صلىالنبيثغيالرجلهذافوم

ت!ائمفأنتر!دإن!نلأللهأبوفقال6وأشامحمنسامحمترهنونى:فقالثميكا،ونرهنكالتمر

الرهنظنهليملكوهبمملاحهمجاموهإذاحنىوذلك،السلاحنرهن!ولكن،الصليبينأمرنا

فيباكتدارالحيلةهذهالمسلموناستخدموكذل!فعدحموه)97(.جاعوهوكدعيه،المتن!

ومملمه"عيهالثه"صلىاللةرسولأتىالذىهعمىدبننيمأسلمكدماالخندقغزوة

رجلفيناأنثإنما:قالالتهرسولياشئتبمافمرنيبإسلامييطموالمقوميإنوقال

عيهالله"صلىالتهرسوللاسناذن)08(خدعةالحربفإناممتطضماغافخذلواحد

لاأنهماياهممخبراقريظةبنىإلى!هبجل)81(فىفالتد!:فقال،يقولهـهـأنوسلم
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وذهيرهنا،منهمفليأخذواقريشعهدمنيستوثقواأنأرادواوإنلهمحمدلهمطاقة

ثربمثىأشرافيأخذواأنويريدونفطواماعىندمواقد!هودأنوأخبرهملقريش

لينوالثخذيلالنصرالحيلةبتلكاللهوهيئعلفان)82(معفكلوكذالمحمد،فيسلموهم

المصكة.لككفىالأحزالط

منكحيلةالنبوىالعهدفيالسملموناسنخدمهاالئىالنفسيةالحربشأما

ذلدالمسلمونفكلماوأولأىالهم،نفوسفىللرهبةالنارإئمعالفكانتالحربيةحبلهم

الد"صلىاللهرسولكانفقالواأحد،لونوةالتالياليومفىالأسدحمراءصوةفيكان

لكمككناناراكفلقدرجلكلفيوقد،النيرانونوقدنهارانحتالبأنيأمرنا"وسلمعبه

ذل!تأئيرصفوابلمصادفةأوفوهاالتيالنيرانلالكتكولمنار.)83(خمعممالةالليالي

قطنيرانارايتما:ذل!صسفيانأبوهكةكويفولفتحفىذل!ففطواالطولفسيةعى

هـاوسلمعليهالله"صلىاللةرسولبظةصخلفهفأردفهالحاسبهفقدمهذه.منفئر

حتىالتهرسوللهظةعلىاللةرسولعميقولونالمسلميننيرانمنبنارمرتفكلما

النارالمسلميناشضاممحىيستدلالبارةتلكومن)84(الخطاببنعمربنارمررت

الأءاء.نفعميةفىالر!لإنزلحرولهمفى

برسولاستخدمالأعداء:نفسيةفيوأثرهالرمموللجيشالصكريالصض

"صلىاللةرسولقولإلىالمصادرفتاثمير،لمكةفتحهيؤمذل!"وسلمعليهاللة"صلى

المسلمين،إلىلنظرحتىآلجلهلحطمغدسفمانألهإاحبس:للباسومملمه"عللهاللة

-لهافقالكتيمهصةفمرت،سفيانأبيمحىكتيلهةكتيبةتمرالقبائلفجطتالعاس،فحبسه

ثم،ذلكمثل:فقالجهينةمرث3ثموغار،لىما:!الغفار،هذه:!الهذه؟منجماس

يرلمكتي!هةاكللتحتىذل!،مثلثقالسكيمت,.),uذل!،مثلفقالهزيمبنس!مرت

مرحتى)85(الرايةمعهعادةلنسطعبهمالأنصارهولاء:قالهذهمنكالملكها

إلامنهميرىلاالحديدفيمفتينالخضراءكتيلهته"هـفىوسلمعيهالله"صلىاللةرسول

المهاجوينفى"وسلمعطاللة"صلىاللةرسولهذا:فمكت!هؤلاءمن:فقالالحدق،

فملت:غيما،أخثكابنملكأصلحلقد،طاقةولاكلبهولاءلأحدما:فقالوالآلصار.

.)86(النبوةإنهاويحك

أبىإرهابسياسة"وصدمعيهاللة"صلىالرسولمنللعرالحاساستخدمهكذا

لأحدما:فولهمنذلكونلمح،السياسةهذهنجحتوقد،خلفهمنيصركينفسياسفيان

طاثة.ولاقيدمنبهؤلاء

كانوماالنبويالعهدفىوغيرهمالمسلمينحيلمنكثيرإلىالقولأسلفنا!!ن:

هذهعنأشياءليصفالا!اءصفوفويخئرق!تقدممنعلىلناءإلاتقومألحرب
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الحونلجيائمهكفالرجالكمايكونأنصحمقاتلجنديكللثسسحصده!ت:

-و3منها:يخرهمكوصتميزفموسماتشخصياتلهم

:التصرتثسنوالبيصسركة11(

وسلم"عبهاللة"صلىاللةرسولكلفهغدماالبمانبنحذيفةفطهمامثلوذلك

فجلستفثبلت:فيقولبخبرهموالإتيانالمشركينمصمكرإلىكالذهابالخند!ضوةفى

رجلكلولينظر،وأليونالجواسيساحذروا.:ضالسفيانأبوفقامقوم،*معنارعلى

عمرو:فقاليمينى.صوه!أنت؟منفعكت:العاصبنعمروبىفالتنتقال:.جليسه

ألىبنمعاويه:فكالأنت؟منفقلتسفيانأبىبنمعاويةإلىوالتفت.العاصبن

أنخشيةذلكفكلوكد:بقولهالموقفذلكعلى)88(الناسسيدالهنويطق.)87(سفيان

9.بالسؤلف!ادرهملهيفطن

وا!تفاءالجثاثىسيروطرق،الأسل!حةوأتواع،ابتدعلىتتإف)2(-ة

!فرسهاسمجالالذي!درصو؟فيوهيبنصح!رالدورلهذلكثاموامنأصدقمنأنرهم:

كمين.أومددلهم!كونأنعسيقول،وصطالواديفىوصوبالسملمينمعممكرحول

كعراوسب!نومعهمقليلا،زادواإنثلاثمائةلقوم،كمينولامددلافقالرجعثم

يلهصررجلاوكانالحجاجلننليةالماثمركينمنفكانالأثرمقتفىأمافزسان)98(

(اذلر.)59

(w)الرسولكان،التناصيلكا!علىعلدتوتإلي!ميرسلالدينالتوءبلغةإلمامه

لذلدإليهمالمرسلالقومللغةعارفاالمرءيكونأنأهميةهـهـيدركوسلمعيهالله"صلى

وكانيهوديةامهكانتالتهجمدلأن6رافعأبيلقتلممريةليغي!بناللهجمدأرممل

(بها.)19!رطن

(t)!بنعمروبهقامماينزها.مثلالتىالمنطقةيأثوالىرايةلألةالعيونرجليقمت

Iبنالعاصأموكانتلليمنرحمذاعمروكانحيثادسلا!سللذاتغزوتهفىص

أنلصروكانوهاودوخها.)39(بلىلهلادوطئحتىعمرووساربلوية،)29(وائل

جيدا.البلادبلككلمكلفتهإلاذلكيفكل

بينمنكانالذيءىبنخييبفطهمامل!رر!.ا!!ا!،وا!لإكل)5(الأط!

فقلأوالينهوإ.حيلاله،خشبةعلىبوضعهقامواغدمالموقفذلكفيتجلىالرج!أصحال!

ماليوأنالاسلامصرجصأنيأحبماواللةلال!سهدل!انخلىالإسلا!صارحعله:

ماوالتهقد:؟بيل!فىجالسوانتمكاندفىمحمداانفبتخب!الواجميعا!الأرسضفي

رابطالجنانثالهتخههليكانهكذا9(بيتى)4فيجالسوأنابشوكةيثمحه-محمدأنأحي

كحثاتهتالإفلاتمنيتمكنحتىالإسلامعنبىجوعهإظهارورففى،حتئالجأ!ثد4
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يكئفونماتنفيذفيأسلوكهموالحونههماتاجماليمكنأص!:وا!في!ت

الآتية:النقاولفيبه

.ادمعاديالجيشصالمطوماتمنقدرممكنل!هرجمع)1(

رصدها،والأموربدفائ!الإلمام)2(

في!متهاكبرهااوصونهاكانمهمامطومةللكلأونمرط،قهددونهىكمااللاغها)3(

وأشكالهم.هينتهموتفيرزيأيفىالتخفىعىفالقدرةأسلوكهمعامةاماالحرلي.

.:العيوقأأنوا

جهازوكانبأدثهأ!فوممينلاثمخصنحتاجمهمةكلط!يعةأنفيهلاش!مما

منهم:فكان!ةمن"هـيلكون!سلمعيهاللة"صلىالرسولجمون

سيونأتزرعانها!مرنافيالمخابرات(جهزةتفكلكعا:دا.--.

فكان"،وسلمعيهاللة"صلىالرسوللكلأخبارهانصفانتريدالتىالهلدفىلها

أجمعوالماالمسلميناناحدصوةالصضائناءالمصادرقذكرمكة،فيمقيماالحاس

واشترطغاربنيمنرجلاواممتأجروختمهكتاباالمطليعدبنلجاسكشالسير

أجمعتكدقريثماأنيخلره"وسلمعيهالله"صلىالثهرسولإلىئلاثابسيرأنعيه

آلافثحثةوهمإلي!توجهواوقدلاصنعه.بكحلواإذاصانعاكنتفماإلث!،المسير

فقدم.السلاحمنوأوعوابحرآلافوثلاثةدارعسبصانةوفيهمفرسمئتىوقادوا

إليهفدفعبقلاءورجدهلالمدبنة"وسلمعطالتهضلىاللةرسوللجدفلمالضاري

التثى:لنا!تضحسبقومعا.)59(الكتاب

الرسولوبينبينهعليهامتفقعلامةوجودإلىياثميرمماكتابهختمالباسأن)1(

للرسوليكتبهاأحديقلدلاحتىسلمعطاطةصلى

والأسلحةالفرسانوءدالجيقىىدكتابهفيحددالبابان)2(

وتفصيلاحهملةبالخهرأخلرهالعاسأن)3(

إليه.قريفىممميرقبلأمرهليتدبرللرسولالخلهروصولممرعةعىالعاسحرص)4(

ومما!ش!،ظهرانيبينالمقثعةوعنهالأللالرسولرثلالياسأنعلىيدللوهذا

اللةصلى86الرسوللتصاربطمكةفمحيثالعملميروبنالحجاجموثصذل!يؤكد

عدمعىوإتفقاذل!،صوسكهالحام!فلقيهقئ!،أنهأشاعوفخيبرفى"وسلمعيه
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الته"صلىالرسولإلىوترسلهاالمطوماتترصدالتياليونوهي:-!د!ت

وحرصوالطرلى،والصحاريالوديانجمرمنتفمرةوهى،أمرهليتدبر"هوسلمعثه

إليهمأشارتوفالبصاصلين،بمثابةفهيإخفلألهاعى8"وسلمعطالته"صلىالرسول

رممول:لهلغجمارةالمصادرفىن!حيث،موضعمنالثرفىغهموئصثتالمصادر

بنالحارثوقاثدهم6لهيجم!نالمصطلبئلنىمنأناسأان8"وسلمعطاللة"صلىاللة

الق!جلة.)89وتذكركذامنجمعاأنعهارة:المصادرتذكرماوتارةضرار)79(أبى

ذل!إلىالمصادرتشيرالخندقصوةضى،الك!هرىالضواتصالمطوماتتكونماوتارة

الناسندبمكةمنفصولهم-هـ"وسلممحطالثه"صلىاللهرسولبلغظما:بفولها

الغزوةهذهشالمصادرتذكروتاره()99أمرهمفىوشاورهمءوهمخلهروأخبرهم

أنلنابظهرهكذا01()0بخبر...هـ"وسلمعلطالله"صلىاللهرسولسمعظمافولها

وخارجهاالكلبيةالجزيرةأرجاءفىيحدثمابكلالوسوليبت!نمرتبينرجالأهنال!

هممهملياثمحذعاممرتبلجندهدفعقدهرقل،وأنالرومتحركخبرإليهحملواأنهمحتى

منأمراليونلك!تذكرماوتارة1(."8)1وسلمعليهالله"صلىالرسوللتتالويجمعهم

تأميناليونمنالقسمهذامهمةكلألتإذن)152(المسلمينعلىالطرتيقط!ن

بجهازيعرفمابدايةهوالقمممهذايكون!رلحاأيضا،سيرهمطرأقوتأمينالم!س!

.الآنالدولةامن

عصرنافيالمخلهراتعيهاتغمدالتىالأجهزةمنالاستطلاعسلاحيط:الاءممتطلا

"صلىالرسولجمونمنهنا!كانحيثالنبوىالعهدلىدورهالجهازلهذاوكانالحديث

عنالحربيةالمطوماتبجمعيختصىوهوالحربىبالاستطلاعيصف"هوسلمعبهالد

"صلىالرسولكانفقدالدورذلدولأهمية،الحربيةالمخابراتهذهأيامنافىويقابلالطو

لهدر؟غزوةلىفطهمامال!الطوشالمطوما!لجمع!ننعمهلخرج3وسلمعيهاللة

عليهالد"4صلىاللةرسولفقالالضمريسفيانفلكيالمشركينخبريستطلعخرجغدما

"هوسلمعلهاللة"صل!اللةرسولقعالان!م!منلهلى:الضمريفمال!الرجل:من"هوسلم

:ومملم"علىاللة"صلىالنبىقال؟Tبذاوروذوو:الضمريقالاونخبر!فأخبرنا:

عن(خلرناهـه:وسلمعطاللة"صلىالنىفق!!شئتمعمافمملوا:الضمرىق!!نعم

أخبرنيالذيكانفإنمكة،منوكذاكذا!ومخرثواأنهمبلقىالضعرى:قالقريف!.

عنفأخبرنا:"وسلمعبهافة"هصلىاللةرسولقال.الواديهذابجنبفإنهمصادقا

حرنىالذيكانفإنوكذا،كذايوميثربمنخرجواألهمخبرت:قال.وأصحابهمحمد

ا"وسلمعليهاللة"صلىالنبىكال3انتمفمنالضمرى:قال.الواديهذابجانبثهمصادقا

تركهوواالصاقماءمن:الضعريض.الصالمانحو!يدهوأشار..ماءمننحن:

مامئلالخبرمنهمليوفويننظرهمبهميلكلنفرايرمملكانماوتارة1(،ألصرف)30

عيهالله"صلىلرممول)وأرسلق!حيثالكدر،قرارةضوةص1(0سط)4ابنذكره

في*وسلمعليهاللة*صلىاللةرسولواستفلهمالواديامحىفىأصحابهمننفرأ"وسلم

(.الواديبطن
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مكةذ!مسفثان(لوفرفقد؟السلمينمنودهاءذكاءاكلالشركونيكنولم

فنجدهومملم"،عيهالله"صلىالرسولويمونهخابراثرجلىذكاءمدىوقائدها

هل:مجديياثقالالرصد،منخائفالبدرسفيانأبوأصهحإذ؟بنفسهالخبريتحسس

فإنالعر،هذهفيتشولهإلاقرياثميةولاقريشيمنيهمكةماواللهتطمأحدا؟أحسممت

أحدارأيتما:مجديفقال،صوفةبحزبلماقريشمنرجليصالحكأمرأغاكتمت

كنتوماع!نا؟يخفلمءووبينهابينككانولوىو؟منيثربوبينبيندولاأنكره

ويسبس،ءيمناخإلىفاشار،المكانهذاإلىأتياراكلهينرأيتقدأنيإلاعليكلأخفيه

منأبعارالاخذمناخهماسفبانأبوفجاءإنصرفا،ئمباسقبتهمااستقيائمبهفأناخا

ماوأصحابهمحمدجمون،هذهيثربعحمفوالد:هذهفقال،نوىفطلإذاففتهبيرهما

غهمسريعالطلقوبسارالدرونركبهافساحل،جمرهوجهفضربقريلها،إلاالقومأرى

عيهافه"صلىالنبيعيونبضىأسماءالمصادرلناوذكرت1()50منهمجمرهلينجى

الرسولكلنهمالتيالمطوماتصفواوأنهمخبرهملناوأوردتألاثمان،هذا"هـفيوسلم

أبيبنيو!عمروبنبسبسومنهمبيه،الخبرحملواثمبها8"وسلمعيهاللة"هصلى

(1الزنجاء.)60

الجونوسلمعليهاللةصلىالرسوليرسلهاالنيالعوناصماممنوكان

رجعابدر.ثم!وةفيبالقومطافااللذانمس!دوابنياسربنعمارمنهموكان،الحذرة

النرسإنفز!ن،مذصرونالقوماللةرسوليافقالا:"8وسلمعليهاللة"صلىالنبىإلى

عيهم)701(.تسحالسماءانمعوجههفيضر*يصهلأنليريد

الحقيقأبىابنكنانةفنرىالعهد،ذلكفياسمتخدموهاجمونأيضالليهودوكان

كثيرةجموغاجمصاقدخيبريهودأنالمدينةأهلابلاغبمهمةكلفهثمأصابياأستأجرقد

أحدباثمرلنجماديدفىالإصابىووقعقوتهممنويوهنلمسلمين!مدفيذلكليفت

النلىإلىفرفعهخيبرإلىالسائرجيائطمقدمة"هـفيوسلمعيهالله"صلىالرسولطدع

(1ء)58وثاقهففكأسلمئمأيامثلاثةفأوئقههـهوسلمعليهاللة"صلى

منيديهبينماعلىالحفاظومهمته،بالحراسةيقومالذيالحرسهيوالر!ئةت:

العهد:ذلكفىذلدأملكةومنبه،يكلفشىءايوينفذفومهمحسكرعىتدلمطومات

المساء:فى80وسلمعليهاللة"صلىالثهرسولقالحيثالرقاعذاتشوةفىوقعما

رسوليانحنفقالابممر،بنوجمادباسربنعار:رجلانفكاماللبلة؟يكلؤنارجل)من

لصاجبه1:42A.Lفإل،الشصفمعلىالرجلانوجلستممكنلاالريحوجطتنكلؤد.الته

وقامياسربنعمارفنام،أولهأكفنىقال؟آخرهفتكفينيأولهكفثكأنأليدأحبالليلأى

منسوادهرأىفلماالريحسكنتوقدغرةيطليالكءوواكبل!صلي،ثشربنجماد

ثم،فوضعهفانتزعه،!يهفوضعهسهماله.ففوق!القوملربيئةهذاإنالتهيطم:قالقريب

الدمعيهغليفلماثيهفوضعهالثالثرماهثمثوضعهفانتزعهفيه،فوضعهت!آخررماه

قد!ارأنالأعرابىرأىفلماعمارثجلس،أتيتفقداجلسلصاح!طقالثموسجد،ركع
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لنايتضعوايةAهذهصالمصادرذكرتهماخكلومن1(يه.)90نذرواقدهانمحممق

أحرجفيمعسكرهعنالدلاعوعليهبالثلهات!متازوانه،قومهيحرسالر!ثةأن

.اللحظات

بنجندبممكل،الهجومو!تلهميتصنايضاالاستطلاعفيالربهئةيكونونارة

!نىإلىالليثىاللةجمدبنغالبسريةفيللمسلمينربيثةكانالذيالجفىمكيث

(91أيضا.)0يتحرووولم،منكبهفيوالآخرجمنطكل!أولهمالهممهمونزميحيثالملوح

أحثانا.الطلهعةأوالحرسبمغىيأنيالرليثةلفظكانهكذا

هدثمارها،تأتيالرسول!رسلهاالتىاليونمهماتكلالحالبطهيعةلكنلم

Mحمراءضوةفيحدثمامثلالمدلأصحا!هالقىجمونهنا!كانت بعثحثثلأممد،

صليطوهم:،القومأثرفيطليعةاسلممننفرثحلة*وسلمعيهاللة"صلىاللهرسول

فأبطا!يرلفيمنوثالثسهمبنىمندارمبنصفبنخالدبنسفيانابنىونصان

وصفوانبالرجوعيأتمرونوهمزجلولهمالأسدكحمراءالقومولحقغهماالثالث

إلىالمسلمونفانتص6فأصابوهماعليهمافطفوابالرجلبنفبصروا،الرجوععنبنهاهم

(11واحد.)1ف!رفىوثبروهمافصكرواالأسدلحمراءمصرعهما

حمراءغزوةفيالفريفانمافعلهمثلحرول!الفريفينمناليونلرحالاتكان:حصورنا

وخرج."وسلمعليهاقة".صلىالرسولأنعهلي/احدبالمسلممنالهزيمةحلت(نفد!الأسد:

يومنذوهوالخذاعسميدأبيبنمعدلفيهذلدائناءولىالأسد،لحمراءالمشركينلفنال

عزتدمحمديامد!دففال08،وسلمعبها!ة"هصلىاظهلرهلمسالمةخزاعةوكانتمشرد،

فى!مضىثم،بصرككلألتالمصيبةوانكبدأعلىاللهانولوسناأصحالدمنأصابكماعلينا

صنقممافبلسأرلفئمالكرا!ول!أصبطممحمدالايقولونوهملهالروحLPوقريشاسفيانأبا

محدفعاءنشاصلهم،انقبلورجفا(شرافهمأص!نااحدهمويفولالرثوع،علىهجمعونفهم

منمعهاثمعوقدالنيرانبمئللهميئحركونخلفيوأصحابهمحمداتركت:فريشلجمعفقال

منكمفيثأروابهم!لحفواحتىايرثىالاونعاهلواوالخزرجالأوسمنبالأسىعنهتخلف

كريشوثامتممهدنطهماهذا1()12أشرافهممنأصبتمولمنشديداضملالقومهموغمبوا

شىمنرثلسفيانلهأبيمرألهالمصالرفنشبر4نخو!فهانحملالنيالرسالةهذهعلىبالرد

نمراثمالكملكمو(ملأنشيلاغيمحمذامبلصاننمهلسفيانأبوفقالالمدينةيريدالقيسجمد

فأخبرهمألحهم،الرثعةاثمعنافداناثاخبروهواصحابهمحمذالقيتمحيئماعكا،:ترلونحعنما

الفريقين.جنالعلونحرل!بداتهكذا1(سفهان)13أبوثالهماالرجل

الته"صلىالرسولغهونهىالتجمسى،حرماللةأنسيقفيمابيناا!ا-:!ن:

ترتب*إذاالجاسوسحكمصوقالالكبائر)114(منالذهلهيالإماموءه"،وسلمعط

ممنلهذاذلك،منشىءأونهبوسلىأووقدكلواهلهالإمحمعىوهنجممهعلى

(*)115العذابعليهوحققلكهفينعن،والنسلالحرثوأهل!مماداالأرضفىسعى

كانسواءمذمومعملوالتجسمىبطل.وإماخاثن،إما:إشينمنواحدفالجامموس
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هىعليهاالمحنىالدولةكالتإذاتغفرلاجريمة،دولةاوجماعةأوفرد،ضدموجها

(0.)16الوطن

كانتمدنيةالأسراروكشفالمطوماتلجمعتهدففطريةعمليةفالت!جسسإذأ

(1.)17والاستعلام،والتحري،والملاحظة،والتقصي،البحث:طر!صعمكريةأو

العهدفىوقعتالتىالتجسسوحالاتالجواسميسأخلهارتتلعحاولناماو!

علىاللة"صلىالرسولدخلحيثأحدضوةفىكلألتوقضحالةاولأننجدالنبوى

.فاخلهرهبحاجتدفتكلملا،:سطفقال3أحدالبيتأفي:فقالالربيعبنممطمنؤلهـ"وسلم

أنلأرجوإنى،اللهرسولياينولسصوجكل،المطليجمدبنالعاسبكتالطالرسول

فلألصرفيحلط،شيءمحمذاجاءماوفالواالمدينةيهودأرجفترقدخلر،ذلكفيبكون

اللةرسولخرجفلماالخبر.سطاوالشكتمالمدينةبى"وسلمعيهاللهصلى"4اللهرسول

الله؟ولرسلدقالماثقالت:إللطالربيعالهنسطامرأةخرجت"8وسلمعيهالله"صلى

فاشترجعالخبر،سصوأخبرتعلي!،أسمعكنتفقالت؟لكأملاولذل!لكمافقد:

بخاجت!،لكلم"وسلمعليهاللة"صلىاللةلرسولاثولوأناعيناتعمتمحنأريلا:وقال

نجألجسر،"وسلمعيهاللة"صلىاقهرسولأدرووحتىبهايطوخرجثملبتهايجمعفأخذ

الثهركمولقولسعصكد:فقالتفكتمتهاكتعماممألتنيإمرأتىإناطةرسولياقد:

أفاثميتأنيفتظنشىءذلدمنيظهرأناللةرسوليافخثميتكله،بالحديثفجاعت

بمسيرالناسفيالخبروشاعسبيلها.خل"هـ:وسلمعليهاللة"صلىالتهرسولخالسرد.

بزوجتهيتجهسطونرىاللة،رسولعلىاستماعحالةأولكلألتوهكذا1(.)18قريش

الرسولأممراربإففماءيتهملاحتىحدثمماليشبرأ80وسلمعيهالته"هصلىببرسول

هـ".وسلمعطاللةصلى

عليهلثهصئىاللهرسولحصارأثناءأحداثهاوثصفقدالتجسسحالاتثانىاما

اللة"صلىاللةرسولبىأرسلتقريظةبنيانالمصادرفتاثمير،قرشةلفيليهودوسلم

رممولدعلألىلبابة(بو،فق!إليهمالمنذرعبدبنلبابةأبايرطملأنيممألونه"وسلمعليه

.الأوسبينمنإليكأرسلوافلألهمحلفائكإلىاذهب:فقال8"وسلمعليهالتهصلى"3اللة

الناسدونموأليكنحنلبالةأبايافقالوا:الحصار،عيهماشتدوقذعيهمفدخلتقال:

بومقوه!وأمرأمرورفىصنغاماعمتقدنجاتمبر،أبا:فكالأسدلهنكعيففامكل!،

ومحمدوهلكنا،الحصارعلينااثمتدوقدفيها.كنتمحربوكل؟(وبعاث،)91الحدائ!

خيلر،اوالشامبأرضلحقناغازالفلو.حكمهعىننزلحتىحصننايفاروأنيأبى

إخترنلاقدفإ.لاترى،ماكص:قالثمابدا.جمعاعيهنكثرؤلاابدا،حرالهنطأولا

صأومافانزدوان!،قد:أفننزد؟،حكمهعدىننزدأنإلاابىقدمحمدالنيخرور،محى

خنتفعكت:للالة؟ألهايالكماكص:لىفقالفامبترجضلندمتقال!.الذبحهو.حلقه،إلى

حتى،إليهمرجوعىينتظرونوالناس،لدموعمنلملهلكةلحيتيوإنفنزل!.ورسولهاللة
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المخلتةا!سطوانةبىأرتبطولمالسجدإلىفجنتآخرطريقاالحصنوراءمنأخذت

سلمةأملهابعندالمنبرتجاهكلألتإسطوانةإلىأرتبطت-إنماالتوبةاسطوانةنقالالتي

وماذهابيهـ"وسلمعليهالته"صلىاللةرسولهـوبلغ8وسلمعيهالد"هصلىالنبىزوج

إذافأماله،استصرتجاكىكانلويشاء.مافيهاللهيصثحتىدصه:فقالصنت،

وكان،ليلةعشرةخسعظيمأمرفىفكنت:لبابةأبوقالافدعوهوذهييأتنىلم

أحدثهاأحدثفلماقتالهبم،عىلهالهةابااممتصلكد"هوسلمعيهاللهضلىاللةرسول

عيهاللة"صلىاللهرسولفكهحتىهكذاوظلضيربنأمميدواممتصلصله

اللةتخونوالاءامنواالذينآبها)ياالكبامة:يومإلىينلىقرآنفيوأنزل(12ومملم"ه)0

صحابىذلللناتذكرروايةأولوهذه1Y(1نطمون()وأنتمأملألاتكمونخونواوالرسول

حلأرماكانكيفوبينت"،وسلمعيهالثه"صلىللرصولالحرباسرارمنلسروإفشائه

تولنه.اللهففلهلوتالطندموكيفنفممهمع

الثامنلعامفىأحداثهاوقتفقدأيدينابينوالتيالثالثةالثج!سىحالةاما

بنبحاطليإذ،بذلك"وسلمعيهالته"4صلىالرسولهمغدمامكةفتحلأشاءفىالهجري

لهنصفوانإلىالكناللاتبلغأنمحىدبنارالهاوجكلكنودتسمىإمرأةيرسلبلنعةأبى

أنوأمرهاالطرقمحىتسيرألاوأهرهاجهل،ابىبنوعكرمةعمروبنوممهيلأمية

منإمراةاأدركلوقاوالزبير،عيالأرسلالخبررسولهاللةفأخبر،ففطتالكتابتخفى

فيفالتممماهفاستنزلاهافأدركاهافخرجاقريشا،يحذركتاباحاطبمعهاكتبقدمزينة

"هـوسلمعيهالته"هصلىاللهرسولكذلطمابالنةنحلفإنالها:فقالاشينا،يجدافلمرحلها

عنيأعرضاكال!:الجدمنهمرا!فلمالنكشمفنكأوالكدابهذاولمخرجنكذبناولا

اللةرسولبهفجاءاإلبهما،فدفغهالكنابفاستخرجترأسها!رونفحلتغها،فأصضا

حمل!هافق!:حاطباههوسلمعيهاللة"صلىاللةرسولفدعاهـهـ،وسلمعيهاللة"صلى

كنتولكني!بدلتولاكرتما،ورسولهلهالتهلمؤمنإنياللة،رسوليا:فقالأهذاعلي

فقالفصانغهم.وولدأهلأظهرهملهينليوكانعائميرة،ولاأصلالقومليلىليسامرا

الكشوتكشبالألقالطيأخذاللةرسولترىاالدثلاد:عنهاللةرضىالخطاببنعر

افةرسولفقال!نافققدفإنهغقه،أضرباللةرمموليادغى؟تحذرهمكريمئيبإلى

فقالبدر،أهلعىبدريوماطلعقدالتهلكلعمر؟يايدري!وماهـ":وسلمعيهالله"صلى

الذ!نأيها"يا:حاطيفيوجلصاللةوأنزلr(12لكمإ)غرتفقدشكتم،مااعملوا

الح!منجاءكملهماكفرواوقدبالمودةإليهملكقونأولياءوىوكم!ويتتخذوالاآمنوا

مرضاتىوابنغاءسبيلىليجهاداخرجنمكننمإنبالتهثؤمنواأنواياكمالرسولبخرجون

سواءضلواثقدمنكميفطهومنأعنتموماأخفيتمبماأعلموأنالالمودةإليهمتممرون

حاطبأرسلفقد،والتخطيطالحيلةفيهاتتوفرالتيالأولىالمرةهيوهذه3)123(السبيل

عمرونرى،نجاهأيمانهولكن،الكتابتسلمولمنطريقهالهاوعينثمتاووءهاجارية

بدريا.لكونهبنهاهالرسولولكنفالكهبريد
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رسولشخصعىوالتجس!بالتنصتقامالعاصلنالحكمأنالمصادروتذكر

حالةلديناتوجدكما)124(،المدينةمنبنفيهالرممولفامر"هوسلمعيهالله"هصلىاللة

"صلىالرسولأخد!ارأخربتتبعالمدينةعنلدةأخرىلولةقامتحيثنوعهامنفريدة

الله"صلىالرسولصدةبطالهجرةمنالعاشرالعامفيوذلكوصحالهته!"وسلمعيهالله

مال!بنكبهنهموكانال!وةصالمتخلفبنشوسؤالهتهووو)125(من"وسلمعيه

فيعذرلهيكنلمبألهو8وسلمعليهالله"صلىالتهرسولمعحديثهثيصدقالذي

عنيلحدتكعانجدأمرا،فلهالثهلرىحلى!مهليمالرسولفعالههالونوصتخلفه

الاثمامنبطمننهطىفإذابالسوقأمائمىأنافبيناالسوقإلىتوتثم:لقولهالحادئةتل!

فجعل7مالدبنكحيعىيدلنيمن:يقولغىبسلأ،بالسوقب!طعهبالطعامفدممما

أنبدقيفقد:بطأما:كتابهفىلإذا،غمانمد!منكتاباإديففعده،يشيرونادناس

فمكت:كصق!.نواسكبنالالحق،مضيعةولاهوانلهدارالله!جط!ولمجفلاقدصاحبد

أهلمن!جالفيطمعأنفثهوقضمامنىللغ!دأيضا،ادبلاءمنوهذاقرأله:حين

مد!ديونصريحةاختراقعمديةهذهبها.)126(فسجرتهتنورإدىبهالذه!تالاثمرك.

أيضاوهذهبالأخلارويصدينالطعامو!حملدنتجارشكلفيميرسلهكانfالذغسان

لهاكانالفنيةالرسولدولةأن!ؤكدمما(Irv.)الإسلامفيالسياسيللجوءصضأول

غها.بلادهمحدودبطتواقحتىأخبارهاتتبعمحىيحرصونأ!اء

()128بالقتلالمنمركينجواسيسحياةتنتهىكلألتماعادةالجوامميس:مصير

"صلىالرسولفطهمامل!غهفيفىالإسلامفيالجاسوسدخولبتمآخرك!واحبانا

انالمدينة!هودليللغالحثيىأبيإلهنكنلألةإستأجرهالذىالأصابىمع"وسلمعيهالثه

يقوموأحيلألاI()92اسلم"ئموسلمعليهاللة"اصلىالرسوللحربتحركوافخيبريهود

الد"صلىالرصمول!امiوغه)013(ليفىقوههجيشصراتعلىبالدلالجاسوس

الم!سينضدالحربفىوشترولعهدهينقفىالذىالجاسوسقلكلبتط!يئومملم"عيه

بالقتل.معاقبتهويتم،الحرببمجرءهذهأ!امنافىيصفماوهو.)131(مرةمنأكثر
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الخاتمة.

لناأوف!حبصضهقمناالذىالموضوعأننجدمنتهاهإلىالبحثوصلأنب!

يلى:فيماأجمالهايمكننتائح!ة

تأسيمميةمرحلةكلألتهـهوسلمعيهالله"صلىالرممولعهدفىالإسلا!يةالحضارةأن-

عملاقة.ناثمأتولكنهاامتناحضارةفى

وصحابته.الرسولفيهابرععسكريةسماتمنهاكانبسماتالحضارةتل!إختصت-

اللغةمستخدميأفقسعةعلىدلت!مصطلحاتالإسلا!يةالصكريةلحضارةإتسمت-

ولحونوالحربالحيلةعلىالدلالةفىتشخدمبين!امفاهيمعلىدللتالتى

والجواسيس.

.والمصطلحاتالألفاظلككلهضىإلىالقرآنأشار-

.الشانهذافىوردتالتيالأحاديثبضىمحىالدراسةوقفت-

".وسلمعيهالثه"صلىلرسولهمؤيداوقفوجلصالتهأنعلىالدراسةأكدت-

عنهموالزودقادتهمحياةعلىالحفاظفكرةالمسلميناستخدامبىالدراسةأشارت-

وخارجها.لوغىساحاتفي

وإنحتىحاملهيدمنسقوطهوءمالطم+11الرمزعلىالحفاظضرورةالدراسةبينت-

حياته.فقد

تمكيديةغيربأفكاروإتيانهمالحرلهيالتفكيرفىثمسلمينإبداعالبحثهنثبت-

والخناد!البشريةوالدروعوألاثممسالماءاستخدامهممثلأءانهمضداستخدموها

وجمرها.المنظمالتكتيكىوالإشمحاب

وكانلصرهسابقمخابراتلجهازأنائماثهمفيالمسلمينتقدمعلىالدراسةبرهنت-

8".وسلمعليهاللة"صلىللرسولوي!لغهاالصمكريةالمطوماتيجمع

وتحدثالبديهةسرعةمثلالحنشخصيةفىتوافرهامنلابدصفاتالدراسةبينت-

وجمرها.النظرثىوالحدةالأجنبيةللغات

لصالحهم.وتجنيدهاعدانهممنالقوملربيئةالمسلمينلاسئخداملدراممةأشارات-

"أوسلمعليهالله"صلىللرسولالأولالمخابراترجلكانلباسأنالدراسةبينت-

المشركين.باخباريمدهمكةفىهقيماكانوأنه

،الجاسوسوعقاب،التجسسوحكمالبواسيسمهمةخطورةالدراسةوضحت-

.الفترةلككفيالجواسيسمصائروبينتليهود،جواسيسمنأمالكةبينتكما-

قيممنحواهبماالإسلا!يةحضارتناجبينفىغرةالنبويالعهدكانوختاما

عقلأصحابالعرفيهؤلاءأنعلىدلتتعكيديةيخروأفكار،خالدةوتطيماتأصيلة

.الزمانمرعلىوخلدةساميةوعقيدة
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ا!واميثى

ص2،جام،819الفاهرة،،المعارفدارالمصط،لصليلممان:مكرمبنمحمدمنظرر:ابن9-

المتشكيل6كاملةمل!ةطبعة،الصحاحمخنار:الرازيالفالر)عدببن!كرأبىلنمحمد550،1

68،صم،879t،لبنانمكنمهة

الصمة-اللفةمعمع،الوجيزثمععم،01ههص2،جالممط،العرل!لسانمنظور:ابن2-

.821ص،م4002،الناهرة

.9آية6البقرةسررة:الكريمالقرآن3-

.27كصلصحاحمخئار:يالر،ر-4

442ص،نفسهاالمصدر:الرازي-5

،16آيهالطارد،صمورة:الكريمالقرآن6-

142ص،الصحاحمختار:الرازي7-

A-267ص،ننسهالمصلر:رازيال

992م!،ننممهالمصلر:الرازي-9

79a'"1ص4،جالصل!،لسانمنظور:ابن-01

،1545ص3،ج،نفسهالمصلومنظور:ابنا-ا

.3546t،ص،جالمصلرنفسهمنظور:النا-2

،62362-9،ص،جنفسهالمصدر:منظورالبنا-3

624صا،جنفعمه،المصلر:منظورالنا-4

.03اية،الألفالسورة:الكريمالقرآن-أ5

.هايةبوسف،ممورة:الكريمالقرآن16-

.87آبة6!وسفسورة:الكربمالفرآن-أ7

.21آية،الحجراتممورة:الكريمالقرآن-أ8

ثحليثلألفاظالمفهرسالمععموكئرقعاللخاريصحيحمنمخرثةطبعةالصسح:مسلم91-

t)142القاهرةثصبيةأناقداروالآئارالأحاديثلأطرافلهارسمع"الباقىجمدفؤادهحمد"

رقمحليثالحر-،فىالخداعجوازبالي974صرالممير،الجهادكئاب(م5052هـ/

1362 IIrILi
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.526ص،3جت،د.،ليروت،العلميةالكنيداربظاد،ناربخ:اديالبظ-52

حمديأحالبئهوخرجحققهالكبير،المعهمالط!هرانى،احمدبنم!ليمانالفاسمابوالطبرانى:1-2

1)،القاهرة،ثيميةابنمكتبة:السلفيالمثيدعبد 4 0 t83/38ص63جام(،9هـ

الكش،عالمجونسمارسدنتحقيقالمغازي:انظر:الواقديلطرصوةفىالعريشعن22-

عيهاللةصلىالنبي:سيرههشامابهن55،ص،\ج(،م8791هـ/41)357طلهيروت،

فىوالخبرالم!تدأوديوانالطر:خلدونابن11،2ص62ج6د.ت،القاهرةالإسلامية،النوروسلم

كحيلة:جمادةتحفيقاكبر،المملطانذويمنعاصرهممنوالبربروالعجموالعربأيام

.02ص62قسم2،ج6ألئلألىالجزءتتمةم،6.702الئاهبرةالثقافةلفصورالعامةالهيئة

محبهاقهه.صلىاللةرسولإمغازيكتابهفىومنهجهالواقديمحمد:الوفاأبوطارق23-

.021صم،5002الفاهرة،،الشرقزهراءمكنبة"،وسلم

العلمية،الكتب:دارالقاضىاللهعدالفداءألىتحفلىالناونءفىالكاملالأثير:ابن24-

9.)167ط،ببروت 87 -- Alt94/05ص26ج(ام.

،الصحاحمضار:الرازيالفمجر،كثيرض!مكانأيوفئحها،الراءلكسر:الحرجة25-

ههص

0ص1ج،المغازي:الوافدي26- Alالفضلأبومحمد!تحقيق،والملوكالرسلتاريخ:الطبري

454ص،2جأم(.79هـ/9أ993)،الئاهرة،المعارفدار،:إبراهيم

86/87.ص،أج،نفسه،المصدر:يالوافد-72

عمادنحفير:6يالسندكبحاشية:الصحعيالبخار،442ص،أج،نفممهالمصدر:الواقدي--82

النبىأصال!ما،المغازيكتاب068ص3،جد.تةالفاهرة،الئوفيقية،المكت!ة،البارود!زكى

ص؟الصحيحهسلم:4،4-573770رثمأحاديثاحديومالمراحهن"وسلمعيهالله"صلى

ص2،جوالملولى،الرسلتاريخ:الطبري،ا-0972917رقمأحاديثأحدغزوةباب774

451/551.

ص2،جوالملو&الرسلتاريخ:الطيري86،87،ص،\ج،نفسهالمصدر:الواقدي9-2

454/564.

فنونفىالأترجمون:الناسسيدابن364،365،ص،أجنفسهالمصدر:لواقدي03-

رمضانسعيدمحمد،248،جام(.2،)749،بيروت،طالعيلدا!،السيروالشمائلوالمغازي

،11:1991طبعةالسحم،دار6الراشدةالخلاثةلتاريخموثزمعالن!وريةالسيرةفقه:البوطى

591ص
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كتا-،58ص،3ج،،الصح!:اللهخارى،6ل!77/69ص،2ج،يالمغاز:يالويض-13

الإسلاموئاريخ:الذهس،9244رنمحديثكخيبر،ص()النبىسنثالتيالثماةلاللا،المفازي

الط!عةالكاهرة؟الصبى،الكتابدار:تلمريالسلامعلاعرتحق!ئ،ا!أعلاموالمشاهيروفيات

4صنحة،91-1،704187:!االأولى 93 - two.!

71-صأ،ج6نفعمهالمصدر:الذهبى127،-251ص،اج،نفسهالمصدر:الواقدي32-

72

37ص،\جءنفسهالمصدر:هسl،271ص،جا،نفسهالمصدر:الوافدي33-

3-tصى41ج6نفسهالمصلر:الذهيى،591ص،اجننممه،المصلر:الواتديI t t

فرغىالحفيظع!هدالنشرنى،الشيخحمزةونطي!ئحفىالكير!،الطبعات:سطابن35-

نادة:خطاليشيتمحمود،135ص2،ج.،القاهرةك!.ثالفبمةالمكنبة6مصطفىالحميد،د/عد

ص،9991-02451:الئلأليةالطبعةييروت،،الفلمدار"،-،وسلمظيهاقه"صلىالنبى

035-352

المغازيفنونفىالأثرعيون:الناسمميدابن،184/391ص،جا،المغازي:يالواف36-

،57.1/165كصاجالإسلامتاريخ:الذهبى892/1،35ص؟اجوالسبروالشملألل

جاصنفسهالمصدر:الناسسيدابن،172/173ص،أجنفممهالمصدر:الوا!دي37-

(/16Iwvجنفسهالمصدر:الذهبى392، r k.

،136ص،اج،نفسهالمصدر:الذهبى،665/675ص،2ج،نفسهالمصدر:الوافي38-

33صالنى،قادةخطالط:شيتمحمود I t/r I.

4Aص،اج،نشمهالمصدر:يالواكد9-3 crir/ 11r:343ص،اج،نفسهالمصدرهبى

.02/2122م!،\ج،نضهالمصدر:ائديالو-04

294،محمودص\،جالإسلا!،تاريخ:الذهبى434،مى63ج،النبيسيرةهشامابن41-

433.ص،وسلمعليهاقهصلىالن!ىنادة:خطال!شبت

926ص2،جالكبر!الطبفات:سطابن42-

.791/891صاج،الممغازي:يالواف-34

tt-35/5455ص،2ج،نفسهالمصلر:الواثدي.

إختلفتوقد،العمالفيالمندبينالاسنعمدفيشيوعاالأسلحةلثرمنويص:السيف45-

3،جوالنبيينالبيانال!احظ:انظر:ذلكصصناعنهاواهاكنلجوشهانب!عاالسيوفانواع

ا.اص
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صم،91اهـ/32680الفاهرةمطيعةوالمنسو*المضاففىالفلوبثمارالثعالى:

242 roar/الكئبإحياءدار:الصيرفيكاملحسنالإلياري:إلهراهعتحفيق،المعارفلطالف

الأولالفمممالمسنبصرناريخالمعاورابن166.صام،69هـ/91370الفاهرة،العرلجة،

.4صا

جمادىالأولىالسنة،الثانىالعدد،الدارةمعلةالص!ية،السيوفزكي:الرحمنجمد

.84ص،ام579هـ/يونية5931الثلألية

67/68ص،اج:المفازي:يالرافد-64

23.ص2،جالتاريخفىالكاملالأثير:ابن47-

،91،02ص2،جالتاريغ،فىالكاملالأتير:ابن54،،ه3:ص،أج،المفازي:الو"قد!48-

.157ص،السيرةفقهالبوطى:رمضانسعدمحمد

.'02م!،أج،ننسهالمصدر:الوا!ي-94

مشهورةبلدةهيومكةجهةمناليمنمخاليفمنمععمةشينوالفنحثمبالضمجرش05-

لنمحمد،261ص2،ج،ث.د،ليروتصالو،دارالبلدانهعجميا!وتانظر.ةصصشمال

Aص،أجقبائلهاواليمنلهلدانمجموعالحجريأحمد t،ال!هلداناكوععلىبناسماجملأ

.75صالحمويياقوتغداليمنيه

.295ص،أجالإسلامتاريخ:الذهبى69؟.34،29،صج،المغازي:الواقدي51-

،071ص،ا/جنفسهالمصدر،الذهبى:91/2022ص،أج،نفممهالمصدر:يالراقد-25

891صو!نلم"عليهاللة"صلىالنبيخطافي-قادةشيتمحمود

فجرمنذصنعاءتاريخمحمد:الوفاالهوطارقt.2صا،المختومالرحلىالمباركفوري53-

.531صم؟9002،،أط،بيروت،العلميةالكتبدار،اله!ريالرابعالقرناواخرحتىالإسلام

!57صفحة2،ج،التاريخفىالكامل:الأثيرإبن،45tص2،جالمغازي:الوافدي-54

.035ص،2ج،البلدانمعجميافوت6الخحفةفر-بالحجازموضعالخرار55-

.،11ص،اج،المغازي:الواقدي-65

.،26ص،\ج،ننسهالمصدر:يالوافد-75

A-&صه،أج،المغازي:الوافيV /%'A TA.:ج6الإسلامتاريخالذهيىO،صA Iأ،I AT،

.95/06ص01،وسلمعليهالله"هصلىالنبىقادةخطال!:شيتمحمود

محمود،391ص،2ج،النبىسيرة:هشامابن،31ص،أج،نفسهالمصدر:الوافدي-95

.09/19ص:نفسهالمرجعخطاعي:شيت

0t-9.ص،ننسه:المرثعخطابشيتمحمود.
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مععم:ياثوتالائمامنحوهلينةمناميالثحمةعىمرضعالممكونثمبالضم:الحرف61-

1ص2ج،ال!هلدان YA

2l-عسفانسميتفعلانوزنعلىنونأخرهوفاءثمثانبهكسرواوله!فنح:عسفان

نفسه،المصدر:!انوثالمدينهطر!علىمكهمنهرحلتينعىعمفانوفيهاالسيللنعسيف

.121122،ص4،ج

IT-الاخضرالكلاءهوواخرىميموتحتمنمثناهياءثمثلأليهكسروأولهبفتح:الضيم

412ص4،ج،نفسهالمصدر:يافىتالشيمكراعهوواليابسنحت

ابن78،ص2،ج:،التاريخنيالكاملالأئير:ابن،ه36ص2،ج،المغاز!ي:يالراف4-6

،ص،أد.ت.ج6ييروت،العلميةالكتبدارالاثمافى:عدأحمدتحقيئالنلورءيةالسيرة:كئير

،المبار84ص26،جنفسه:المصدرالاثير،ابن322ص،اج،نفسهالممصذر:يالواف5-6

802ص،المختومالرح!:يكفور

اين،486ص،جالإسلا3،ناريخ:الذهبى764،ص2،ج،نفسهالمصدر:الواقد!66-

137.ص2،جالنبو!ة،العميرةكئير:

174،186،187،صا،جننسهالمصلر:الوافديلظر:حسانفمصص67-

831،835،847؟ص!436،438،943،3،مر،2،ج503،353،593،693،

عيهالد،"صلىاللةرسولمغازيكتالههفىومنهجهيالوافمحمد:الوفاابو789.طارق848،

.719ص"8،وسلم

982ص،\ج،نفسهاصلو:يالواف-86

عليهاللةصليالنى!ادةخطالط:شيتمحمود',93lص2،جنفممه،المصدر:الواقدي96-

"1.ا4ص،وسلم

كنابهفىومنهطالوافديمحمد:الوفاأبوطارق102كصاج:،نفسهالمصدر:يالواف0-7

172صسم،وعليهاللهصلىاطةرسولهغازي

صنفممه،المرثعمحمد:الوناالوطا!ق،،185186ص،جا،ننسهالمصلر:يالواف71-

ص،نفسهالمرثعمحمد:الوفاابوطارق654،655،ص2،ج،نفسهالمصلر:الواقدي72-

،2والخيهرجالم!ئدارديوانالعبر:خلدرن،الن362ص،اج6نفممهالمالمصدر:يالواف73-

،26ص،2فسم

4V-14ايه،عرانل:سورهالكريمالقران t.

،923ص،أج،العغاز!ييالواف75-

،51ص2،جالناريخ،فىالكاملالألير:الهن76-
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.732،صاج،يالمغاز:يالواف-77

53.ص2،الئاريخ،جفىالكاهلالأثير:الن78-

بنكعبفل،بال!96102ص3،ج،الصحيح:البخاري،881ص،اج،المغازي:الوافي9-7

السيرةكئير:الن،611/621ص،أجالإس!،ناريخالذه!ى:370/4الحدبث،رقمالأشرف

.04،5145ص،اج،النبوية

الن392،ص61ج،الإسلامتاريخ:الذهبى73،ص،2ج،التاريخفىالكاملالأئير:8-ابن0

.5/331ص2،قسم2،جوالخبر،الم!تدأوديوانالعر:خلدون

.184ص،2ج،يالمغاز:اقد!الو-18

ص2،جالئاريخ،فيالكاملالأتير:ابنA،4،482أص2،ج،نفسهالمصدر:الواقدي-82

،3946292ص،أجالإسلا3،تاريخالذه!ى:73،74،

38.ص2،جالآئرعيون:الناسسيدالن338،ص،\ج،نفسهالمصدر:الواقدي83-

علبهالثها.صلىالنبىركزاينباب6المغازيكناب62/63،ص3،جيلصحيح،:البخاري84-

ابن1،،21ص2،ج،التاريخفىافؤلير:الكاملابن0428،رقمحديثالفتع،لهومالراية"وسلم

1ص،2ج،نفسهالمصدر:الناسسيد 6 A.

عليهالله".صلىالنبيركزأينباب،المغازيكنالي63ص63ج،الصحيح:البخاري85-

i.رقمحديث،الفتحيومالراية"وسلم Y A

ص2،جالأثبر،جمون:الناسسيدابن122Gص2،جالئاريخ،فىالأئير:الكاملابن86-

الرحمنصفى43،ص2،قسم2،جوالخبر،المبئداوديوانالحر:خلدونال!ن،017

32ص،المخنومالرحبق:المباركفورى i.

سعيدمحمد74،ص2،ج،نفسهالمصدرالأثير:ابن948،ص62ج،المغازي:الواف!87-

.217ص6السيرةفقهال!وطى:رمضان

66.ص2،جالأثر،جمون:الناسسيدابن88-

.55ص؟أج،الإسلامئاريخ:الذهبى،1Vص،أج،المغازي:الواقدي98-

.45ص،اج،ننسهالمصدر:الواقدي-09

23ص،\ج،نفسهالمصدر:الوافدي9-9 ،iمحمود361.ص62جالكبر،الطيقات:سطابن

.003ص"،وسلمعليهالله"صلىالنبيقادة:خطابشيث

؟ااص2،ج،التاريخفىالكاهلالأثير:ابن77،.ص2،ج،نفسهالمصدو.يالواف-'9

.158ص2،جالأثر:،عونالناسسيدابن-'9

،34ص،2ج،ننسهالمصدر:الناسسيدابن5،36ص،أجنفممه،المصدر:يالواف-49

.232ص،المختومالرحيى:المباركفوري

ص،2ج،الكبرىالطبئات:سطابن2،.3.2/4ص،أج،نفسهالمصدر:الواقدي-59

2،3.ص2،بم،نفسهالمصدو:الناسسيدابن،ه94/.

ابن،934،صأجالإسح،تاريخ:الذهبى407،50،7ص،2ج،نفسهالمصدر:الواقدي6-9

.6074101ص2،ج،النبويةالسيرةكثير:
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57
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16

56

81،ص2،ج،التاريخفىالكاملالأئير:ابن2،21ص3،ج،النبىسيرة:هشامابن-

19.ص2،جالأئر،جمون:الناسسيد

.IVYص،،6ص62ج،الكهرىالط!هفاث:سصابن،491ص،أج،لمغازي:يالوا!-

،29/39ص62ج16الكبرىالطبقات:سصابين-

ص2،جالأئر،جمون:الناسسيداين07،ص2،جالناربخ،فىالكاملالائير:ابنا-

صا،،جالن!وية،السيرةكئير:ابن28،هص\،جالإمملام،ئاريخ:الذهبى55،

234.ص2،ج:سصابن99،.ص3،جالمفاز!ء:-الواقديا

سيدالن86،ص2،جنفممه،المصدر:سطالهن،304ص،\ج،نفسهالمصلر:-الواقد!يا

.257ص،جا4الإسلامناريخ:الذهبى54،ص62جا+نر:جمونالنامى:

.05ص،\جنفعمه،المصدر:-الوافديأ

Y.4ص2،جلكبرىلطبقات-سصابنمحمد-1

،052ص،اجالأثر،جمون:الناسسيدالان،54/14ص،جا،المفازي:الوافدي-ا

.451ص9،ج،الاسلامناريحلذه!؟:

0،25ض\،ج6نقسهالمصدو:الناسمميدابن4،.ص\،جنفممه،المصثر:الو)قديا-

.401ص،اجننعمه،المصلر:الذهى

الممقدأوديوانالبر:خلدون)بن406ص32،مصجا:،نفعمهالمصدرا-الواقدي:

2ص،2همم،2ج،والخبر 0 /1 i.

.54/6146ص،2ج،نلسهالمصدر:الواقدي-ا

"،وسلمعليهاقه."صلىالمنيىمميرة:هشامابن7963ص،أج،نفسهالمصدر:الواقدي-ا

.41.ص3،ج

ص2،جالأئر:!نالمناس:سيدابن7/752،ه.ص2،ج:نفسهالمصلر:الواقديا-

093/193.ص"6وسلمعيهاظههصلى5النبىفادة:خطابشيتمحمرد015/151،

38.ص2،جالأثرعون:الناسسيدابن337،ص،جا،نفسهالمصدر:الوا!ديا-

933ص،جا،نفسهالمصدر:يالواف-أ ص62جالناريخ،فيالكاملا!اثير:A،ابن/33

ص\،ج؟الإسلامناريخ:الذهبي37،ص2،ج6الاترعون:الناسسيدابن57،

225،:

rya,1226ج،الإحمناريخ:الذهبيt،3.ص،جا6نفممهالمصدر:ألواندي-1

زيدون،الندار:الجميليالسيدوئعلئوشرحوئحق!ضيطالكهلبر،كتإللاالذهس:-ا

.35هـ33/4صم،6014/8691أ،طجصرت،

.303ص؟نفسهالمصدر1-الذهبي:

.3.صام،V41التاهرة،الطدع،دارالناريخ،عرالجواسيس(خطرلكافمف:حمال-أ
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3.نفسهىكصالمرحعالكائمف:جمال-

-02هلم452ص16ج،يالمغاز:يافالو-

والأوسلهينوقالعبهكانتالملينةنواصفيموضعمئلثهئاءواخرهبالضمساث:-

،451صا،جال!لدان،معجم:يائوتمنهاليلتينعلىهووالعاهليهفىالخزرج

،75ص62ج6التاريخلىالكاملالآثير:ابن605/70،5ص،2ج،المغازي:الواقدي-

.07ص2،جالأثرجمون:الناسسيدالن

27.آية،الألفالسورة:الكريم-الفرآن

لم>>nص2،ج،التاريخنىالكاملالأئير:الن797،997/ص2،ج،المغازيية-الوا!

محمد30،3صالكهانر،كتا-525،527/ص،أج،الإسلامتلأيح:الذهبي،911

275/272.ص،الراشدةالخدلآتاريخموجزمعالسيرة!قهالهوطى:رمضانسعد

.اآيةالممئحنة،سورة:الكريمالترآن-

أئناءومملم"عليهاقه."صلىالنبيضفةمحىبالن!سسفامالحكمانإلىرواياتذههت-

فيويحد!همحيه!تخلجكانأنهوقيلغها،اللةرضيعالشةالسيدةمحوجوده

حجر:59/69ءالهنص2،جالاسلامتاريخ:الذهبىانظر:نل!عنوحديئه.مضيته

،28/92ص2،ج6د.ت،كيروتالطمهة،الكنبدار6الصحابةنمبيزفيالإصابة

.266ص2،ج6ام64979ط.بيروتللملا!الطمك!ارالأعلامالزركلى:

منمراحلإربععىالاثماموالحجربينوالشاموالقرىواد!كينمرضعئيوك:-

معجم:ياقوتمرحلهغرافنتاالملينةون!ودبينوالائمامطررشنصفالحجر

41،5ص،2ج؟البلدان

.656ص،أ،جالإسلامتارءالذهلى:،1501/2501ص،3ج6المغازي:الواندي-

عليهاظههصلى0اللةرسولمغازيكئابهفيومنهجهالواقديمحمد:الوفاابوطارق-

.017ص،،،وسلم

241ص،\ج،يالمناز:يالواف-

54/61Itص،2ج،ننسهالمصلر:يالواف-

.04/6146ص،2ج،491ص1ج،ننمطالمصدر:يالوافد-031

.803/903ص،\ج،هننممهالمصلر:-ثرا!دي311
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3:والمراجعا!ادرقاثمة

المتةسة:الكتب:اولا

الكريم.الفرآن-ا

:المنشورةا!ا"ولانيا:

ا!لير:ابن

أم(.هـ/232الجزرى)063محمدبنعلىالحسنابوالدينعز

لهيررت،الطمية،الكنيدار:القاضىع!داللهالفداءالبىنحقيقثزءا(:1tالناريخ)فىالكامل2-

م1هـ-7041879الاولىالطبعه

م(ءهـ/256986ال!عفى)تابراهيملبن؟اسماعيلجمداللهابوالبخارى:

الفاهرة،التوفقبة،البارودى..المكتبةذكىعمادنحق!ئ:احزاء()4،السندىبحاشية،الصحيح3-

أم(.هـ/463070)تثابتبنعلىبناحمدابوبكرالخطبالبظادى:د.ت،

د.ت.،كبروتءالعلميةالكنبدارأحزاء(،4)بظاد-ناريخ4

ام(هـ/942370)تإممماجمللنمحمدبنالملكجمدمنصورأكوالثعال!ى:

أم.9اهـ/32680القاهرةمطبعةوالمنصوبالمضاففىالفلوبثمار5-

العربيةالكتبإحياءدار،الصيرفيكاملوحسنالأبياري!إبراهيمتحقي!"المعارفلطالف6-

ام(.69أهـ/0)937

م(هـ/2868هه)تالجاحظبحربنعمروغمانابو:الجاحظ

د.ت.،بيروث،العلميةالكئبدارأثزاء،3!والتبيين!المبيان7-

ام(.هـ/852944)ثحعربنعلىبناحمدالدينشهابحعر:ابن

A-د.ت.للروت،،العلميةالكتبداراجزاء(،)8الصحابةتمييزفىالإصابة

ام(.0هـ/45محمد)808لنالرحمن:جمدخلدونابن

السلطاننويهنعاصرهمومنوال!رلروالعجمالعر-ايامفيوالخبهرالمبتداوديوانالعر9-

م.5702الفاهرة،الثفافة،لفصورالعامةالهيئة:كحيلةجمادةنحق!ىاجزاء(اكبر،)7

3هـ/7487)تكمانبناحمدبنمحمدعهداللةأبوالدين:شس!الذهبى t.)ام

عامبيروت،العربىالكتاليدارجزاء(،،)35تدمرىالسلامعبدعمرتحفيق،الإسلامتهاريخ01

أهـ/1991(.4اأ)

،اط،بيروت،زيدونابندارالعميلي:السيدوئعليقوشرحونحفيقضبطالكبائر،كتاب1-1

ام(.41/869)هـ60

م(.1هـ/268)666بصتالرازىالفالوجمدلهنبكرابى:محمدبنالرازى
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ام.لهنان،879مكئبةالنشكبل،كاملةمدففةطهعةالصحاحمخنار-ا2

هم(.هـ/44ث)023الهاشمى،من!بنسصبنمحمدسص:ابن

جمدد.فرغلى،لحفيظعدالشيخالنشرتى،حمزهونعليقنحف!اثزاء(،)8الكبرى-الطبفاتأ3

د.ت.الفاهرة،الفبمة،المكنهة،مصطفىالحمبد

أم(.05هـ/195أ)تمحمدبنمحمدالفنحابو:الناسسبدابن

2،ط،بيروتالعيل،دار)جزءان(،والسير،والشمائلىالمغازلفنونفىالائر-جمونا4

ام(.)749

م(.هـ/036079الطلهرانى)احمدبنسليمانابوالقاسمالطبرانى:

مكنبةالمملكل،:المصدعهدحمديأحاديثهوخرجحقفهثزء(الكبير،)25المعجمالطبرانىأ-5

t)الفاهرةءتبمية،ابن . t2أ )r1 9 _/rA A

م(هـ/31229.)تالطبريجريربنهحمدجضرابو:الطبري

الفاهرة،،المعارفدارايراهع:لفضلابومحمدتحتيقأجزءا(1)والملود،الرسلتاريخ-ا6

أم(.اهـ/979)993

م(.هـ/7741372)تكثيربناسماعلالفداءابوكثير:ابن

د.ت،بيررت،الطمية،الكشjردالشافى:عدأحمدتحقيق)جزنين(،النبويةالسيرةا-7

ام(هـ/I992)09تالمجاور،بنعليبنمحمدببنيعقوليبنبوممفالممعاور؟ابن

A-هوامشهووضعراحعهالمستبصر+،تاررلخالمسماةالحعازركضىمكةاليمنجد"صفةا

م.6991الفاهرة،الدينيةالثفافةمكنبةمحمد،حسنممدوح

الآللالفسمالمممنبصرناريخ

هم(.هـ/25696)تالحجاجبنممملم:مسلم

محمد.الحثيثفىظالمفهرسالمععموبترقيمالبخاريصحيحمنمخرثهطهعةالصحيح-91

القاهرةالصبيةافقداروالآثارالأحادسثلأطراففهارسمع.عهـالهافىفؤاد

م(.002اهـ/2645)

أم(.31هـ/711ا)تمنظوربابنالمصوفمثومبنمحمدمنظور:ابن

.أم189،القاهرة،المعارفداراجزاء(،)6،المحيطالصبلسان-02

2ت)،هشامبنالملكعدمحمدابو:هشامابن i A3/هـ)f'AP،

د.ت.الفاهرة،،الإسلاميةالنورالناشراجزاء()4"،وسلمعلطالله..صلىالنبىسيرة21-

6بيروت6الكئبعالم،جونسمارسدند.تحفيقجزاء(،)22،3-المنازى

ام(.3404lim/tAi،)ط

ام(.هـ/922ث)626،الحموىعبدالدبنياقوتجمداللةابوالدينشهاب:ياقوت
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د.ت.،!يروثصالر،داراثزاء()5،البلدان23-معثم

والموريات:العرييةالمراث!لالثا:

:اكوععلىإسماجمل

(./889xهـ28041،ط،لهيروت،رسالةمؤسسة،الحمويياقوتغداليما.ليةالليلدان24-

الكاشف:ثمال

3.صام،799،القاهرةالطدع،دارالناريخ،جمرالجواسيسأخطر25-

)لدكتور(:محمدالوفاابوطالق

".وسلمعليهاللة!صلىاطةرسولمغاز!كتابهليومنهعهطوافدي26

6بيروث،الطمي!ةالكثبدار،الهجر!عالرابعالثرنأواخرحتىالإسلامفعرمنذصنعاءنهار-27

م"2-1-،أط

زكى)الدكتور(:الرحمنجمد

أهـ/يونبة93هالثلألبةجمادىالأولىالسنةالئانى،الطد،الدارةمعلة،العربية28-المميوف

ام.759

الساركفوري:الرحمنصفىالمباركثوري-

م02اهـ/42760،أطالفاهرة،والنوز!للنممرالموردمكت!ة،المختوم92-الرحيق

؟.الحجر!:أحمدبنمحمد

علىلهن)سماجملومراجعةوتصحيحتحق!اجزاء،4وفباللها،اليمنبلدانمعموع0-3

أم(.أهـ/14699)6،الثلأليةالطد!عة،البمانبةالحكمةداراكوع،

.-الهوطى:رمضانسعدمحمد

،1991:أاط!عة،السلامدار،الراشدةالغلاهةلتاريخموجزمعالنرويةالمميرةفقة31-

91صه

:خطا*شيتمحمود

لطيروت.،العالمدار"ا،وسلمعيهالله"صلىالنبيتهادة32
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اعمثعبىا!ريالوعيفيمصرلصعيةالإسلأمىالفتم

اعغراواعب!فددعافقو5مخطو!فيقراوة

)"(منهرعبدال!يزعمرود.

شعية؟!صصمنلمصرالإسلامىالفتحفترةخلوسرصأشماعلماكثيزاكنث

أهممصرفييواجونوهمهالجديدةالدصةاصحابخاضهاالتىوالمعار!البطولاتنسجل

لقد.آنذاكالمصوفالعالممحىتسيطرانكانتاكتينالعالمنينالقوتثنثلألية-مالرولمعاق

بنغترةسيرةوقي،البهلوانحمزةسثرةفىالفرسمعالصليمعار!الاثميىالأدليسجل

الهمة.ذاتالأميرةسيرةفىالمشروفىالروممعالصبمعارووأيضناسجلكماشداد،

معالممملمينمعارورسجلكمايزن،ذيلنسيفمميرةفىالأحباشمعثصبمعاردوسجل

لثصتثثمحهيةالسئرهذهفيالمممجلةالمعاروره3Aولكنكي!هرس،الظاهرسيرةفيالصليل!لن

المجاورةوالشصليالصل!بقالطويلةالمريرةللمعاردانداساتهىوإنما،الفتحمعارك

السنمرة،وفنوحلالهالنوسعالهاوالمفاومةفيها،الطامعةوالدولالاسلاميةالدولة!بنثملهم،

ولتقدالإسلاص،التاردخوكشالمغازىوكتبالنيوية،السيرةكتبأنالأمر:حضقةولكل

أغتقدالإسحىالفتعجهادفىتجاربهمصالصحابةرواياتأنأوحقها،المعار!هذه

لهذهأحاطتالتيالقداسةصناهي!بها،واكتفى،الرواياتهذهفتهنىالئمبم،الوجدان

فىبحريةيحلقفلمألاثمحىالخثالجناحعكتوالتى،الصحابةمنخاضوهاولهمن،المعارك

محياستحوذقدالس!عطالرسولوهو.الأولالإسلاصالبطلأنعنناهي!العجالات،هذه

حازتالتىالمتددة،النبويةأسمفي،وأعمالهبصفاتهيتقىفلألصرفألاثمبي،الخيال

والمعارضاتالبوصيريكبردة،المسلمينوعامةالمتصوفةمنالكثيربنغدالقداسةمكان

ا.والمتدوصكةلهاالكثيرة

الخيالفيهاامئزج،الإسلاميةالفتوحاتحولشبيةاعدىةظهرتهذا؟وبوض

والكالناتوالممياطينوالمردةالأ!اءمنالكثيرالصليالأبطلأفيهاوحارببالضالق،الشبى

أبرزهاوالنار،والأصنامالنجوموعبدةوالمفمركينللكفارحروكهمجوارإلىالفولكلور،حبيسة

والمؤلفواحذا،مهمالبطلكانوإنمنفصلتانسيرتانظهرتإذالهمن،فتححولدارما

بالخولالتاريخىالحدثفيهاختلطبصاىوالصالثمامفتوححظيتكما2.أيفناواحذفيهما

وإنماالمصوفة،التاريخيةالنصوصيخالفلاهذاوكل3للواقديالاثمام(قتوح)وهوالشعي

لهقدا.الادليبكللاةمدرس).(
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أحداثإلىلتتحولدرامياتصيقاالأخبارتصيىفىخيالهويجرى،ويضيفعليهايزيد

وببض،الحيلةببضىوتحظى،الداخلىالمنولوجوفيها،الانفعالالحوار،!يها،قصصية

الشعيةالرؤيةإطارفىلتدخلالتاريخعباءةمنخرجتهناومن،الروائيةوالإلارةالحبكة

."التاريخيةللدراساتالثالثالبطنمسيهانيمكنماأو6التاريخيللحدث

الصبفتح3تسجثلافيألاثمعىالجهدهذامثلاختفاءصقانناالسؤالويظل

عليه.الإجابةالتاللةالسطورستحاولماوهو؟لمصره

فنحتقد-التار!يخيةوالمراجعالمصالرذكرتكما-مصرلأنالأمرنوولكنا

مصر)فنوحفىالأمويإممحقوابنوالمونب(،مصر)فتوحفيالحكمعدابنjويطصلخا،

الثابتأنإلاغوة.فتحتأمصلخافتحتهلمصر،فتححولاختلفتالتىالآراءاوأعمال!ا(6

)خيس(وثربة)بلهبي(7،فريةمل!الترىبض!اماصلخا،فتحتغالبهافىمصران

فتحتفقدمصرباقىاما8،غوةالثانيةالمرةفىالإسكندريةفتحثوكذلك)كلطيس(،وقرية

9.اقوالصألاثمامهعاركتتيحهممابكثيرأروالحوبيةالمعاركمجدكانفقدهناومنصلخا.

البفشاقوح)مميرةكتابجاءانإلىأذهاننا،فىالراسخالتصورهوهذاوكان

تناولألمصرالصلطفتعيدلاولشجيانمناويظمالتمماؤلات،منالطيدمحىليردالؤاء(؟

الإيداعرحال!فيوانطفه،وصرامتهالتاريخقيودمنلتحرره،والخيالالحكيقةبيبئيمزج

الوعىمحىتمرلممصرفتوحأنيؤكدحالكلعلىوهو،وصريحواضعباثمكلالفولكلوري

وشماء،الحدثهذا!طولاتتسجيلفيالشعيلهدورواع،وانتهاه،يقظةاستجالةدونالشعى

التاريخدةالمصادرعجزصالنلالجةالفجوةوشمدالتاريخيللحدثالعامالسياقتصورفى

تحملهاالتيالجافةالتاريخيةللحقالقالضىالهيكلفىالحياةوبصسدها،صالتقليدية

.ا.الفنحعنالمصادر

فتوحسبرةفىلمصر،الصلىالفنحصدىعرضخكلمنتقدبمه،سنحاولماوهو

لقرونسيظلالذيالفمبم،لالموروثالإسلاعىالفتحتاربختشبعومدىاء،الوناللههتشا

وفيالتفكيرليالفطريومذهبهالكوميةالئمخصيةفهميريدلمنخصيبامصدزاقادمةطويلة

الطاوةنيرانإخمادهحاولةأساسعىالقائمةالدراسةلهذهالمائمروعيةيطيمما،الحياة

المسلم:الجانبينكلاعىوالمتطرلينالغلاةمنفرر!الآنيقججهاالتي؟والكراهية

لمالعمابعالأولالهجريالقرنمنذامتدبينهماالماثمترووالتاريخأنمنالرغموعلى؟والمسيحي

الماثمترد".ادتراثهذاتفاصيلمنالكثيريتجاهدونادمتطرلينأودد!فإن،الآنحتىادميلادي

محورهايدور،الأخرىالص!يةالملاحمعكسمحىالضاء،البهنشافتوحسيرة

صحدفيالبمزنطد124الإسحمدلآالمعاروردائرةحولوالمكلألي،الزمانىوبصاها،الأساسى

فىالباحثينمنكثيرغدمجهولةتكونتكادوناريخيةقصصيةسيرةأنهاكما13،مصر

ولتشصموضوعها.!هحثواأونصوصها،!حققواولمإليها،يلتفتوالمالذينالشعيةالآداب
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بالقاهرةمحققةنشرتالتىللسيرةالرليسةالغاصربضىس!تقط؟السيرةأحداثوتتد

14.بسنزيدأنأرادلمنمؤخرا

ال!واتاصمنلؤوةحكايةأن!نابهذاالفهنمنا"قصةللمميرة:الكاملالغوان

!يبهنوادرؤ!لهاالصمدلهاللةرضوانعليهمالعحمدبهللصحابةم!عنلعحؤقصهالإسلاعيه

توجهالتىالدلاليةالضهاتأهممنالفوانيطالففشا"أرضفيؤفعؤماعجيبةووقالع

محمولاتهواسلكناه6لهشفروتفكيكالاثمحىلمالتاريخي،النصهضاميناشكناهإلىالقارئ

المح!وى.صأوليانط!هاعمنلطثهلماالدلاللة،

وهو،للمكانمقصودةالحلهذالىاليطولةأنالمصوطغوانمنوالواضح

البهتمتالاصيلالسيرهمحاولهكلأل!هناومن،محورهوهوالكلابلهذاالمفىفهو1،القهتممتاه

مرحلةوحنىالناريخمبهرحكابلالهاوذكر16،الناريخعمقإلىلهاألىدةأيومنطمتها،

لها.17.الإسلا!يالفنعوهىبها،نهئمالنىالمحوريةالأحداث

لرللبفىمنهمند4وضعيمكنمؤلفينأربعهإلىالبهتشا"فوحمخطوطلئمس

...-).2المقرىهـ(،25)...-.91البكريهـ(،2أ-70)03؟ولالواقديوهم:زمنى

الاعتقادإلىالبضىدعاالثحة،لفينالمقإلىالمنممولةالنصوصلينالتطابقهذاهـ(.758

أنبىالهضىوذهبننسيهما،إلىالكتابونسبايAالوشننلافدالمتأخر!المؤلفينبأن

تروىكلألتالتيالقصةتصجيلهودورهكانوإنمانفممه،كدمنالصلهذاأبدعقدالواقدي

احتائمدواالذينوالسودانحلن؟والهجةوالقبطال!يزنطيينالرومعىالم!سينانتصارعن

بومئذ؟3.الصعدفاعدةالبهتعناصللدفاع

ومصطلحاتها،العميرةولغةالمولف،لإشكاليةالمتطقةلمختلفةالحواشوبمنا!شة

فوحكتابطلهعة(نمنها:لأسهابالثد4منأيإلىالبهنمناسيرةنسبةءمإلىنخلص

مصرصيدفيءيدةلأماكنأسماءفيهاورد22.البهنساصأخلهاربهاوردالتى"الشام

الواكديغدنجدإذ(هـ/22!م702:المتوفي)الواقديزمناستحدثت!دتكنلمبسميات

24..بطالقريةعىأطلق!ديكنلمالسمىوهذاالاثمام.فتوحفى23"الجرنوسjقرية1ذكر

أنهوتقديريمنىوفىالممابقين،المؤرخينمنلأيالمميرةنممبةىحولء!دةوال!ئمواهد

أنلهسلطيألجيولوجهة،الط!قاتلك!تائم!ههأليةطبقاتمنتتكوننفسهافالرواية؟مجهول

الأصليةالرأويةمنيحذفونأوويز!دون!طلونلاممتمرار،كلألوا،شفافاتداهوهاالذ!نثرواة

صفحاتمحىأشكالهاأحدفيالروايةتسجيلتمحتىالمشمين،حمهورلحاجةلكبية

إليه.ذهلناماصحةشهنهاكللكاثمفنسخصةمنهط!هصأن!لبثلمالذيالمخطوط

الواثديمنلآيالكتابنسهةبطمالتحققمنشليد،حذردونيدصنا،الذيالأمر

)...-المفريأوهـ/64!م(،)...-.25البكريأو?./822(هـم-702اهـ/747)03

فيعيهاكلألثالتيلمسمياتهاالأمثنأسعاءتردأنالأحرىهنكانإذم(1357هـ/758

حياتهم.
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اكاليمأحدفتححولأمماسيةبصفةالقصةفتدور؟للملحمةالتاريخية1الخلفيةصأها

بطرجعىبأثر)جاتنبوءاتمنحوتهبمامصريةشبيةرؤيةتبلورت،الوسطىمصر

حدثمابينالفجوةعلىجسزاوتقيموئفسر،تشرحأسطوريةوحكايات(،الفتححدوث

ليستولكنهاالتاريخمنجزةاتشكل)التىوالوئائقللمؤرخينالجزليةالرواياثولينلالفكل،

لمصر.الإسدىالفثحلأحداثألاثمعجةالقراءةأوالرؤيةهذهحملتوقدكله(.التارلخ

الفهامةؤالصدةالعة،الشيخقآل11قائلأ:نفمطبتقديمالسيرةيعمتهلفالراوي

مجهولمحدثحديثإلىروايتهوشمند2،"هتغاتىاللةرحمة-النؤ(فخغذلهن)نخغذ

إلىقدمالذممطله-اللهغفر-المؤسالمحدثئخفذننفخفداوريخديو)خإلتا(:"بقوله

فطالعالبهنشا،مدبنةفتحسببعنالأصحاببضىفسأله،الجبانةلزيارةالبفنهتامدينة

1لعاصبنعمروفتحتلاالذيالمدينةهذهفتعقصةعنيتحدثبدأثموالفتوحإتالتواريخ

.البحريوالوجهوالبحيرةوالإصكندريةمصر

فذكر،يوسفوبحراللههئتشامد!نةتاسيسأمماطيرعنبمدخلقصتهالمونابنبدأثم

منكخافقةشقهجبريلأنلهاl9.9،المعجزاتثالطفيتدخلعجاشاليوسفىالدحرفضلأللمن

قديوسفوكان،النيللنهرالتحوولهذاشقمنالسلامعيهيوسف!ثسأنبط،جناحه

فلهدأ،حفروهماجميعسدالنيلجاءفلماسنواتثلاثفحفرواللحفررجلألفمائةاستخدم

الجدبسنواتوآذنت،الخصببسنواتالمصوفةالسبعالسنواتمضتحتىأخرىمرةلحفر

منلهاأساسلاعجيبةفضانللهذكراليوسفى،-كماالبحروشقجبريلظهرحتىبالبدء،

26.بذاتهجاريانهزافيصيرعينفيهتفجرتالنيلماءغهانقطعإذاأنهأهمها:

والهنهامريملطراءبهاسدهر!لذيالمكان!المخطوكافي-البهتشاكان!كذلك

وتردأليهود،ومكرالملكهيرودبطشمنفرازامصرإلىقدومهماغد،السلامعيهجمسى

بمدينةصي!مريمابنجمسىسيدنانزول"ذكريكلنوان:تحتالمخطووللىالشبيةالحكايةهذه

27*.بالبفنشاوإقامتهمصرمنوخروجهاللهئشا

قزيتمالننأؤنجطتاتغاتى:ألتة"قالبعوله:إلهيبإممنادالحدلثالشبمالراويويبدأ

المسصدىؤهم:الدواريخأصحال!ذكرؤقين(28قزارذا!زنو؟بىؤآؤبتافقاآتهؤأقة

جب!وبقسعدملكلالتفسير،ؤأهلالس!رؤأضخابآسحقةؤإبنؤآلوا!دىالطلرىجفرؤألو

المرادأنؤالزمخشرى:ؤالتقبي،طلب،أبىبقوعلىجماس،ؤاينالمسثي،بقؤسعد

البهئمتا"92.مدلنه-أعتمؤاللة-بالربوة

بقجمممىسددنانزول"ذكربغوانالسلا!؟علد4علسيىعنفصلأالصمرةولمضمن

ويكحظبالبظشا"،ؤإقامتهمصنزبنوخروجهالبفن!شابمدينةوالسلامالمتناةغيةفزيم

لهارلفعال!يالبمرذكرلأتىوكذلكهددروس،إلى)هدرود(هدرودسالملكاتممملصحلف

البهتشاأرضإلىبولدهادخلتلماقزفيإن"قيل::الراويويقولشرلإ،حتىفمهاإلىالماء

زشاءعليهاوكيسالبنرغدتزينمؤخلىالنجاريوسنفورجعالمصوفةالبئرمكانبىأتوا
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ماءفرتفعأقهعطلحذنتالطاث!منفبكىليشرلطالماء-العمتىمعثه-عتىضلي

فى-السلامعيه-جمسىمعجزاثت!يدفيالراويو!مضىمنه"،شرليحتىالبكر

البهئمنا.

لذلكإضافة،الجبارةالعجيلةوأعمالهمالقدامىالبقشاملوكذكرفيالراوييبدأثم

إعمارعلىلساءهمالتيوالطلممماتبالسحرمحمعيالمميرةفىالملودهؤلاءكانفقد

مماليساتإحداثبواسطتهااستطاصاوالتىتركوها،التىالضخمةالصلألروتنمييدالأرض

كل"ختى:الناسبقالطل!قيمواأنالسحرعلومبمساىةواستطاصابل،جديدةحضارية

قف!اأيضاؤعجائي...ؤصنعكثيرةأعمالاؤقتهفيؤعملؤالممرقةؤالفسادزمانهنرالزنا

الماء،محىلمشىالح!معهفالذيالخصمانآلنهلحاكمفإنالماء،عىجالساحجرمن

1103.كئيرةعجلأسأيضاؤصنعالماء.فييؤلىالباطلمعهذيوال

وهو:ملتفاهإلىوصلحتىحياتهميروىإذالبهنعتا،ملوكحياةعىالراويويصج

ولدت3ابطرسواسمهالملوورألفاءأحدأن:قصتهوخلاصة،الاسمبهذاالمدينةتسميةسبب

ألىلاسمهاالمدينةوسمبت)بفمما(إلىالاسمهذافاخنصرالنعماء()بهاءسماهابنتله

هو،والإسلامالصبإلىالصعدومدنقرىهنالصيدنسبةنحوالنزوعأنويمهدوهذا.يومنا

ودخولهامصرفتحصالنلالعالجديدالواقعتنيرتحتربماالبهئعتا،فتوحسيرةفيالغالب

لمصر؟الإسلاميالفتعوتاريخماضيفيالنب!قالشعىالخيالحاولمعهوالذيالإسحم،فى

دارتالتيوالبطولاتوالمعارولال!ههنشاقوحلصضتمهيذا،والمدنالكرى،لنشاةللتمميل

الأطهار.وغرتهالليتوآلوالصالحينالضمهداءمنبأديمهاماويطدالعدينة،حولرحاها

وملالسهمأوربللفلأنحينالإئتوجرافىالوصفببضىالروايةتمدناالآخرالجلألبومحى

معار!وصففيتستاثمصإذ؟خاصنحوعىبالصوفيةوتحتفىحيلالهم.وطرلىوهيئتهم

والاثماركوالبنودوالسيوفوالأعلامالبيارقمن.الصوفيةللطرلىالفنيةالجوانبالصحابة

ولرآن.ذكروحلثا!،هاشممهضربا!منذل!إلىوماولرايا!

اللهقشا،فىوالرومالصللالينوقالعهادارتالتىالمعارووسيربدايةالراوييستهل

الخطاببنعمرمنبوسالةلداتالتيمصرصيدفتحفيالصحالهةلعشاوراتتبدأوالتي

أنمنالمؤرخونتناولهلهمايذكرناالرسالةهذهعنالحديثولكل،العاصبنعمروإلى

فلبصمصرأرضدخولهقبلأدركهفإنكتالها،إليهمرسلأنهعروأخهر!عمزالفاروق

الكتابهذاأدركهقدعمزاوأن،اللهبركةعىفليمضدخولهابصادركهوا4نأتى،حيثمن

وبدأتمصر)32(.أرضفىأنهمنتأكدأنلهطإلاالكتابيقوافلم،فلسطينفىيزيللاوهو

وظلوامصر،أطرافمنوالأجنادالأمراءاستقدامعلىالرايواستقرالقادة!ينالماثماورات

رسالةوقرأالجمعةخطلهةالعاصبنعمروفخطبالمبارد،الجمعةيومكانحنىبنوافدون

منحالةوسطالصعدجيشفيادةالوليدلنخالدوتولى،الخطاببنعمرالمؤمنينأمير

فهذا6للسفرمتاهلنللرحيلوتستط،الجيزةأهرامغدئصكرالجنودو!دأت،والقافالغ!
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الجيشحركاتتروىالكصةومضت.درعهيصلعوهذا،ومحه،يصلحوهذا،سيفهيصلح

صورةالبفمما"قصة"سيرةفىلنجدالوليدلنخالدبقيكةالصعدنحوتحرووالذيالصبي

بنخالدوهو33السيرةفيالرئثسللبطلمصاحبكهطلجطنه؟العاصبنلعمرومغايرة

الحربية،المعاروووتطورالسيرةبناءفىدوزالبوالدودونأ!اءلهكانالذي"الوليد

ويدعمخالد،الأميرمعييتساوىفلافطهجوهرحيثمنيصضدوزاالعاصينلصرووجطت

السبرة.مدىمحىوجوده

تعكةوطرقالقتالفيالمستظمةلدملحةالمخللفةالألواعكضىالمميرةقدمت

لهنالرحمنجمد"واقتطع34:البيزنطيالجيائىتقسيموطرقالكردوسصفنسمع،الجيوش

إلى-غهمتعالىاللهرضى-المرقالاكنوهافممعروبنالةوجمدالصديئبكرأبى

وهمدانالأوم!منطانفة...وكلألتوالسودانالروممنفارم!ألفمنأكئرضمكردوس

7"3.والسودانالروممنكردوسعيهمفحملايأيسرالجناحبلىمما

البفشاملكال!طلومبىيينلهالحرليويلهدأها،الحربيةالمعارلىسيرالراوييصفثم

خمسينمنمكوناكانلأنهالهيزنطيالجيشو!صف،الكلبيالجيش!الدالوليدبنخالدو!ين

رؤوسهموعلىوالفضةبالذهبالمرفومةالد!باجوائبيةالمذهبةالدروععيهم:+فارسألف

الطبولإلبطلوسجياثىوئقدمتذهب.منخيولهموسروجوالجواهركالقئالمكللةالتيجان

والفضةالذهبكأوانىمحملةوبغالجمالومعهم،الأرضارتجتحتىوالمعارفوالزمور

منالمتيالقتالأسلحةمضهافيفكلألتأسلحتهمأماوالأ!قار".الأغامومعهموالخمور

36.ودبابيس،بصصللرمىوالنشابالقسىجانبإلىوكرالهيح،ورماحوأعدةودرقسيوف

لممنخدمفرقمنوالعكونالهيزنطىالجبشفيالمشاةشكبلاتأسلحةمعننفرأموروكلها

فىكانحثثالثقيلةالفرسانهجماتمواجهةمهمتهموحرابا،طويلةومزارر!غيظةكىبا

حملةفنأربصائةجلألبإلىجيدامجهزونجند!ماثةرجلألفمنمكونةماثماةوصةكل

.والمزاريقبالمقاليعمسلحونالخفيفةالمنماةمنوهئتينالسهامحملةمنوثلاثملألةالحرالط

.،ء37.الصبرة

وها،ال!هيزنطدنضدالصبجياث!بهثامالذيةالحرليالاستخباراتىالنشا،ويوضح

فىلهذابلكذأشاروفالآخر.معمنهماكلتعاملوآلية،الصب-ضدالبيزنطىالجالشبهفام

-يرقيونفرسانهفنخمعمينمعككةلىوراءهيمميركان)حنا(لهأنعروسمع:ثم!له

ويكمنونالليلفيلجنودهبسيرملهاغا..لكانعهكرئمجندهمنوراءهعنبهف!ي،سيره

"ؤفي:الراويلقولاللهفممافئوحسيرةفىصداهنحدماوهو".والآجامالنخيلفىبالنهار

اغادالتىاكمنةلطرقويصضيالأخ!هار"93،يتجسعمون38الطحمعيخرجونيومكل

غدؤفىيعئرك،ماإئاانيقنمفذال!ظمناترىلاالمب!أئقا*فقائوا:للصلطنصبهاالييزنطيون

عنلنعلكهمالكمثن،فيخربخالقتاليحمىحتىوكقلايم!عليهموثخرجكمينا."تفغنكمن

ووصلأحدأ*اا.منهميهرلطلاحتىوالقبودالسدولثييسلسلوهمأنلوماةوتأمر،آخرهم
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يلمعالسيففخرجالأ!من،علالقهمحىبالسيفوضرلطالروملجيشالأضمالقائدإلىزياد

والتىالصحدمدنمنللطيدالمجهولةوالطرلىالسريةالأبوابصناهيكالأيسر*.عالقهمن

لطارثة.الأوفاتهذهمال!فىنسنخدمكلألت

يتفقماوهو،المسلمينضدلالحطشالدينيالتصسأصداءالسثرةفىيتضح

تظهرالحباثمةوحدناحتىغمر،الئ!ثالقرنمنالثلألىالنصفحلفما،التاريخيوالواقع

حولهاسثلتفالتىالمسيحيةالإمبراطوريةمركزبأنها،المسيحىالعالموامامنفسهاامام

الحبثمةوو!نا،وأحلامهمآمالهميوحناالقمميسحاكمهايدىعلىوسيئحقق،المسيحيون

حاءانوماالسلمينمحارلةفىالفطىللاشترووالفرصوتتحينالصليهيين،بفكرةتتاثملهع

عىوتجرؤامصرفيالمماللكلسلاطثنالحلهثمةملوكمعاملةتطورثحتىعئمرالرايحالقرن

بالقبضام()1344-372أرتسيفوقاممصر،صالنيلبمنعوالللويعمصرأمنتهديد

إلىالقاهرةمنالآتيةالقوافللطردبفرسلألهوبص42،مملكئهفىالمصريينالتجارجم!على

وطردمصر،لأمنالتهديد381؟م.إذنأسوانعىالحباثميالحهثمة..وأغارحدودخارج

وهىومصر،الحلشةبينللعقةتاريخيةمحمحكلها،النيلمجوى!سدوالتهديدالتجار،

.والرومالأحهاشمعارلىفيالأحداثملامحشظتالتى

رابطةفى:المتملالةمصرهعالنوبةحدعلاقةلبهنسافتوحمميرةعكستكما

فتحم642سنةالعاصبنعوومحاولةإخفاقبوخاصة،الكنيسةوراطةالجوار،

النوثةأهلغأراتوتوالي،السرحابيلنالتهعهدمحاولةثمنالع،بنغبةيدعىالنولة

هظاهرمنلتريدالصلييةالحروبلألتانإلي،والفاطميينالإخشيديين!مرفىهصرعلى

اهلمنالصيداسرهمام272سنةأسوانمهاجمةالمسبحبة:النوبةومملكةمصربينالصاء

ملكؤع!البعاه،ملكمكسوجؤثبذتذففد"3"لهملمبرسولصديوعذابأسوان

إتىوألواؤال!ربر،ؤالبجاه،النولهه،أرفىمنؤالجنودالصاكرمنحولهماماؤجمعاالنوبه،

..*44اسوان

فيالجنودلنالتواصلوطرلىالإسحى،لجيشوشاراتشعاراتالعميرةوأوضحت

شعارالقبائللهذهوكانكبلى،أساسعىيبنىكانالإمملا!يالجياثىأنوالمصوفالمعارور.

وعندالظم،فىويتعارفونلها!تنادونخاصةوصيحاتأفرادها،بهويتعارفبه،تتميز

وهوالعاملفتعارهمإلىبالإضافة،مجهولةغيرهموكد،مصوفةغدهمتكونبحيث،الاختلاط

باثماراتالمتطكةالتار!خيةألحقهلقمعيتف!والذي"معملمهكلشعاركانالذىالعكهير،

يانحنديائخئذيا:الليلةبف!الفممكبينشعاروكان:*الحربثةمعاركهملىالسلمين

*.6"انزلالتهنصربااللةنصريانخفذ

لصبىالجانلطنمنالفرسانوشجاعة،القتالحميةيصفالصبيةالمموباسلوب

الجنودبضرغةبرغم،للأسرىالصلطمنالكريمةالمعاملةأسلييويصف،والبيزنطي

المم!ره،مواضع-ميطموضعمنأكثرفىالإثمهذاسشنهروهمةالمكانإلالهم،الفمك

ختىساعةتجاتئيقفننم.:الراويكالالألطالوظ!رالجانبينلطنالتقىوصففيويممتمر
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يعتلونانئمميغونؤلبعهمبضعىبضهميلوىلاالفرارإتىؤركنواالأدلهارالزوموك!

معالميدانفيالعاصبنعمروظهروفجأةأسير،لهسبصاثةالضسالجياثىوعادؤيأسرون".

الصبى.المصكرفيالنبرانوأوفدتخالد،

للعدال،استطاذاالجياثمانووقفالوبىالمصكرمحىلرومجيشاكبلالصباحوفي

فذهي،للتفاهمألىلطقادةاحدالرومجيشطليفقدجدبدة،ملحميةض!ة!ذكرالراويولكن

معهالحديثرفضولكنه،الرومقاثد)بولص(وثابلالرومى،المصكرإلىالأسودبنالمقداد

الرومىفيهاصضمناقشة!ينهماودارتخالدإلطفذهيالوليد،بنخالدالجيشقلألدوطلب

قاندهممعالرومجندواجتمعخالد،فرفضبرحلواحنىللصبأموالودفع*LAaحقن

مصكره.إلىوي!دمنهمءذايملصأناسطورية!طولةفىاستطاعولكنهخالد،!لكليريدون

إظهارفيشديذاإسراقاالراويوأسرف،والرومالصببينطاحنةمعاركودارت

الممطر!قةعى-السامينجمورترضيوالنى-الصبعندللعادةالخارقةاليطولات

فىوفنل47،كاملجثشبلهطولةاهتمامهامنأكئرواحد،فردبلطولةتهتماللتىالفرديةالصبية

بيبندأئرةالمعاردوظلت)لهطرس(اخوهالقثادةوتولى،الرومكاند)بولص(المعاروولكك

ألفا،تسعنالعلكىءدوللغ،فارسآلأ!خسمةمنهوأسرالرومجيشانهزمحتىالنريقين،

رجلأ.وثملألونثملألمائةمنهمقتلفقدالصبأما

مدينةإلىبجيشهالوليدبنخالدوعمار)الفعمطاط(،مصرإلىالعاصبنعمرووعاد

وضربأهناس(،بنالضليلهيخثيلبنالمنحوس)ملألوسوملكهاأهناسيا،/أهنال!48

أحدوهو-المرزبانبهاأشارحربيةخطةخالدنفذوأخيزاأشهر،ثلاثةالمد!نةعىالحصار

أبوالطتحتوالكبريتبالزيتملبنةصنادتوضعوخلاصنها-،أسلمواالذ!كسرىأمراء

ونجحتالصلهي،الجياث!فيدخلوتفتحالأبوابحديديذوبحتىليهاالناروإشعال،المدينة

يشولى،والمدنالقرىفىالصبيالجياث!وانتصرأهناس،مدينةخالدودخل،الفارسيةالخطة

صلخا.أوغوةالأخرىبصواحدةعيها

فتحالذيالبطلوسالمل!ومشقرالصيد،عاصمةالبقشامعاركalلهصوبدأت

الصلححديثدارالقتالوقبل.الكلبلمكالكةوهب،رجالهعلىوالعملاحالمالووزعخزاننه

المل!ممريرالراويووصفالبطلوس،لمقالهلةصولهيو!رأسعليشبةبنالم!رةوذهي

نإحتىمثير،بأسلولطلهالصبيلوفدمقاةطريقةوصفثمشلألقا،وصقاوحجابهوضره

ودارتوجياثمه،المل!محىمرةمنكثربسيوفهمحملوا،غمرةوهموصحلته،الميرة

واى!هلشيئا،الصلحمحادئكتجدولمشعة،بنوالمعرةالبطلوسبينطويلةمنا!شات

9".خالدجيشمنشهداءوسقطالمعارووودارت،الزاحفلجيائمهالهاللوس

الصبمكالدفلصفابواكها،الدحامالصبىالجدشلسدطعولماللههتشا،حصاروطال

كالقطنمليكةضانرجوناأنهمخلاصتهانوعهامنصيدةمكيدةالصدفأ-لفتحها،

كبير"همنجنيقكفةطرششالأسوارأعىإلىوالقوهم،مميوفهممعبداخلهارجالاووض!ا
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السيوفوبا!ديهمالضانرهنالرحالخرجثم،المدينةسورإلىأخرىبصواحدةالؤانريرفع

راياتهاتحتال!بيالجيشكتاشودخلتالمد!نة،ودخلوا،الأبوابوفتحواالحراسوقلكوا

البفشا،عىبالاممتيلاءالملحمةوانتهتش!ية.مقطوعاتالجيشأمراءمنأميركلوأشد

51.عيهماواستولىوسواكنءنإلىوصلحتىالصعد،بىسلألزالجيشهخالدخروجثم

،لضمتالتىالفارسثةلالخبراتالمحاصرةالمدنأبوابهدمكيفيةالسيرةوتوضح

اخمكطب!ماالفرسإلىالمنجنلئنممبةعىالشبيالوعىوقوفويضد،الفاتحةللجيوش

ؤأهل:بقولهفارم!وأهللبلاداللةجمدينالحسنبوصفجاءماوهو،وحاربوهمبهملطالكل

المزربانفقالال!هفسا:"سيرةر)وييقولوهناوالمن!نثق"52المصببلالحجرمنفوفونمدنهم

بريتهدفاأخذناقحهاعلى!رناولامدينةحاصرناإذاالفرسكلادفيغدناالفارسى

قريبإلىيدنونهاورجال،طولأصادمحىالرجالوتحملهصنادلئفيووضفاها،وكبريت

والحديد"3!.والخاثمبالحجروتهدموقئهاغدلتقومالصناد-!فىالنارويجطونالباب

كتبفيوردمامعنتناصتكاد،السيرةفىللههنمما،مدينةحممارأحداثنجدكما

المصفحةالحديديةوأبوالههحصانتهحيثمن،وفتحهبابليونحصنحصارصالمورخين

عمروبيندارتالتيوالحواراتالمفاوضاتنصوصتلتاصكما،للمدينةالمتصدةوالابواب

البيزنطيالجيائ!ورةببنالبهنسافنوحسبرةلىوردمامع،بابليونواسففالعاصبن

الوليدبنوخال!الراهببقدارالذيالحواروخاصةالإسص،الجثائىوقادةوالرهيان

ؤافة:!عمةتغاتىالثةزضى-خالدالأميزففلآ:"الراويقولفيئحلةأموليبينوتخلطره

دماعكممنايختصعواأنإتملام،دينناصوفؤفىتدخلواأنإما:ثلاثيإحدىإلاغكمنرجعما

ماوهوؤبينكم*80.لتيتناأنقتالؤإما،متآصودطؤأنتميدعنالجزيةتطواأنوإماؤأموالكم،

هه.بابليونحصنسقوطكفيلالعاصبنعمرومعالراهبحوارمعومضمونافمكلايتاثمابه

وروحنسيحعنشاذةأونال!ةت!دلمألاثمعية،بأبعادها،الرواياتهذهأنيفسرالذيالأمر

،أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذاوفتحهالابليونمدبنةحصارعنالواردالناريخىالقصص

المن!،بالهليونحصنوفتححصاررواياتمعوفتحها،البهنساحصاررواياتتقارلطيرجعف

خلعلاليمنالاممتعارةلك!كلألتربماأو.نضمهالشبىالوجدانتركيبولزوجةتثمابهإلى

فىالثمبمالوجدانورنجة،بابليونحصنتاريخصاقةبصفاتشلهيهةالبهنسامحىصفات

منتحلة.لاناحلةستيرة،لامعرةمتآنرة،لامؤثرةالبهنعمايجكلأن

أسماهامنهاالطيدوكتسابطالصدد،مدننفاصبلمنالكئبرالراوممطلتفديمإضافة

العفتوحة،للمدن!رشوجرافثاوصفأتقديمةصناهبك،وفرسانهالفتح!ادةمنالحالية

كلهثر.لحدالوافعمعننفقوالنيوفلاعها،وعارنهاوأسوافهاوهوافعها

منأءأئهموبينالكلببيننثمبتالتيالضاريةالمعاركوصفسيا!وفي

فيترددتاكيال،راكسوالسودانالبجةمنمعهمحاربوقنوحلفال!م،البيزنطيين

والني56،الحراماللتوهدممكةغزوالأشرمأبرهةومحاولةالندلكصةاصداءالمخطوط
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أشمورمكلعليناانقضتطيوزا*رأينا:الراوييقولالفيل!ه؟سورةفيالكريمالقرآنرواها

فيرمطجمنهقيمخالبه!ضعثتمذرأممهالكافرؤجهعىلهجناحيهيرفرفمنهمالطالرفكان

الفرار*الىؤركنواالأدلاروكواخنىالصرمنناةنجظوذلدساعةإلاتكنفلمقال:.الأرفيبى

وأظلمالليلجاءحتىشاعواكيفؤياسرونهمفماعواكيف!مدحمونهمالئسكنونؤن!هعهم

الجو"58.

أتاحتااشبى،إذالقاصتصوراتفىبدر،ومصكة،الفيلحادثةتأئيرجلفا!بدوإذ

بماالركانية،المعجزاتازاءأفكارمن!مماورهعاخدمامنيحرلأنالئميىللخيالفرصة

التيالبقمتابمدينةأحاطتالتىالمقدممةالهالةترسيخمنويضد،المكانقداسةمنيزيد

كبرناإذآ"وكنا:الراويقول!علىمعهماللةبأنويلهمهم.جنودهوصغهااللهيدافع

صاغها-الوجدانالتيالرواياتمنفالكئيرؤجل*95صاللةمنإلهاماللكههرناالخثلتصهل

محملةأواذلبياء6وكراماتلسقرصديكانتبضها-فى-أىائهمعمعاركهحولالشحى

يظلبحيث،الكريمالقرآنطكلفيإلاوتنضحوتنموتزدهرلمالتىقصصهممنكإشارات

للخيالإئارةالمعجزاتأكئرمنواحدأبدر،مصكةوفي،الفيلأصحاب!مةليالربانيالمدد

الرباني،المددغاصرمنأساسيأغصرأمحالةلايشكلالخيل!هذافإن؟التاريخلكاشوحتى

المددهذاداموماسواء.حدمحىتبريرهأوإقصاؤه-مممتحيلايكنلمإن-معهيصب

خياللكبحأنيمكنوا!حةممانعاتأيةمنملرغة،أسطوريةظروففىجرىكدلرلانى

بجاذبيةمحتفظةالقصصلك!من!ظلتفقدخاصةاءةشرو3Aعطتفرضأنji،المتلقي

الحوادثمنكثيرعىكد!اوألقت،التأويلمنشتىلضروبباستمرارومفتوحة،خاصة

06.والجهادوالتضحيةبالبطولةالفمعهيةالذهنيةفىارتبطتالتىالأخرىالتاريخية

إذكاءكهاقصدناريخيةضةال!نقمنا،فتوحأنالسبرة:أحداثسردمنوالواضح

نتظقصةليصنعوالخولالتاريخحقثقببنالراويمزجوفدسامحها،فىالجهاديةالروح

تىدانشدادلهنغترةوسيرةالبهنشافتوحأننوربم!:ويرىالجهادءعىوالحثبالحماسة

مميرةثىالنصجوهركانواذا،بذلهيفميكليهمافيوالأسلوليلوسطى،الصورأواخرإلى

ليسفلإله"مملوكفا"،يكون!انمنكثرءالتاريخحبثمن"أيوبيا"يكونأنالمحتعلمنغترة

يبدوكترة(،وسيرةالبفمنا)فتوحالنصانيتقاسمهاالتىالبهشتالتوحفيخاصشئهناك

مايكل:ماروعنوينعكلمبكر،تاريخذاتلههاموثوقتاريخيةرو)يةأيةفىأمماسلهاليسأنه

ولكن)أوكمميرنيخوس(البهتمتافيواللهجةكالنوبيينانصلواقدحالأيةمحىالصلطإن.ويقال

6.فيها"امشكوووقيمةذاتالقصة

اس!يرةفيالآخرمعوالصواأالصليبيةالحروبأمةاء

الصليبثة"الحروب3نصيبمنأكئرالخيالمننصيبهاكانظاهرهتاريخيةهنلاليست

ذكرةمنوئشدعي،وتحاكمهمالصلثبيينتدينثارية".قراءةلهاألاثمعىالخيالأنتحالتي

خكمهم،فىفنأوالصلثبيلنتدينقاتمةصورةصوليمنهالتنطلقتار!خيةأحداتاالماضي
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الكاثوليكى.ولضبالإسلا!يلصلهىالشرقلهينطويلةحضاريةمواجهةظلفىوتحاكمهم

هذهاشتدتوقد،المسيحيالبيزنطيالعالممعالتاريخيةالمرارةمنطويلإرثسهقهموقد

نضجهامراحلأفصىبىوصلتقدالإسحيةالصبيةالحضارةكانتوقتفىالموأجهة

لحملةنجاحمنمكنلذيوالتشرذم،السياسىالوهنمعوتختفىتخلورلدأتثموتطورها،

الكامل،جهدهاتوجهأنالمنطقةأجبرتوحضاريةعسكريةمواجهةوبدايةالأولىالصلللهية

لحروبللكفتركت،الشرسةالهجمةتلكلمواجهةوالمفويهالعسكريةطاقاتهاتحشدوأن

!يم،،مثق،فلسفةفكر،،وثنون،آداب:للثقافةالواسعبالمغىالمجتمعثقافةعلىتأثيراتها

والآدابالفنونتضمنتهاالتيوالأدبىالفنيالإبداعوألوان،الفكريالتعيرأشكالحول!ادارت

.الحالبطبيعةالبهتشاسيرةومنهاالشمية،

علىولحضاريةالعسكريةالمواجهةتركتهاالتىالتأثيراتهذهأصداءالسيرةوتحمل

الصراعمشاهدمعهاتسترجع*للتاريخ*ناريةلقراءةصدىالسيرةفيفنجدالصلى،المجتمع

الجيوشألحقتهالتيولهزائم،الحاسمةالمواقففيهاوتستحضر62،البيرنطىالإسلا!ي

كمصكةهرقلط،الإمبراطورقيادةتحتالبيزنطية/المسيحية"11الإمبراطوريةبقواتالإسلامية

حضاريةللحظةاستحضارأ6الفتوحخضمفىالمسلمينوانتصاراتاهـ(،م/3)636ليرمو!

بالتار!خنسميهأنيمكنما.لنقرأالواقعووهنوالمشاعرالقلبينالوهميةلمسافةتحطم

الفنرةءلهذهالوجدانى

والبيزنطيين/المعملمينبينالد!نيالجدلعلى:مشهدمنأكثرفىأولاالسيرةركزت

التعكيدية،الدينيةولمناظراتالجدلهذاعناصرمنالكثيرالسيرةامتدادعلىونلمح63،لروم

مناظراتمعتتشابهتكاد،البطريقأوللبطلوسإنكارهامعدنة،الأبوةونسب،المسيحفئوهية

الدينرجالمعهـ(453أملم130ت)الباقحلىبالمووفلطيببنبكرأبى

لنقاولفمطمالبيزنطى،الإسلاميالجدلوفرجماتعناصرلهبضىالراويويكم64.البيزنطيين

هنكثثرةأجزاءفيمتفرقبشكلتظهر،بيزنطةضد،الجدليةالإس!يةلكتاباتفيالمحورية

هى-أيفناالبيزنطيالإسلا!يالجدلوفي-السيرةفىالنقاطهذهأهمتكونوتكاد،السيرة

ومكانةتأليهفيالإسحيةالنظرلوجهةمتكرربشكليصضفالراوي،المسيحتأليهمشكلة

الألبياء!،أفضلالمسيح!سيدنا:السيرةفيالمعرةلسانعلىجاءكما-باعتبارهالمسيح

الكنيسة.داخلالدينلةالحياةتفحمميلاتلجضىإلمامهأ!فنالم!رةلراويويحسلي

المسلمينبينالتمييزعلىلفمديدوالحرص،الدينيةالهويةفإنالقتالهيدانأما

والأعلامواللكلهيرفالئهليلالحرلية،للمعار!تقريباوصفكلفيجليايبدو،والمسيحيين

والدروعالذهلبةالصللهانبىإضافةالإسلا!ى،الجبش!ماتهىالمحمدبةولرابات

بضخامتها،البيزنطثةالجيوشفتصاحبالروم!،!طمطمةالسيرةعليهتاللقوماوالدروق،

لها.والمساعدةفيهاالمشاركةالفاصروتطد
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والره!هان،والقساوسةالبطارقةمن،الدينرجالمنلسبرةفىمصكةتخلوولا

لبطريقيظهرالمعارككلوثى،المبارزةقبلللفرسانويصلون،القتالقلللجيوشيباركون

الحالاتمطمفيالمسلمينبىسفيزاكانأنهكما،ارسميكمتحدثأوالحاشيةمنكواحد

لطاءنارتأجيحقىورجالهاللكنيسةوبارزأمهمادوزاالمميرةوتطىكة.المصقبيل

القتإليفىلمثابرةعلى(السيرةراويتوصيفبحسليالروم)أوالبيزنطللنوحث،للمسلمين

ثتم:الراويقولفىذلكويبدومتجركة،لكنانم!جنودهماصطحاببهىإضافة.المسلمينضد

ذراغاعشرونارتفاعهامزخرفةؤانفقتةلهلذهبمنقوشةالمنحوتالخشبمنبكنيسةأمر

عكيهلجرونهاعجللهاؤفقفئةبلذهبمطليةمدهونةتصاويرفيهاذراغاثلاثونؤسغها

ؤإذآؤيحملونهايفكونهاسافرواإذاالزومملوكعادةفذهوكانت،قبابمقابلفنصبتبسلاسل

منوأكثرواالسود،الأ!موقدمتكالسلاسل،جروهافريناالمكانكال!فإذآآلمحاموها،نزلوا

بصفايعالمصفحةالأفيلةبجلودالأبراجوعلىالسور-أعلىعلىألاثممطاناتونصب،الصلبان

6.ذللى"هؤغدلهالسهامالرماةؤرللهوالمخفدا!6الرالاتوزينواالبولاد،

وهو،السيرةمؤلفمنخاصباهتمامعامةالمسيحيةوالعاداتالطقوسوتحظى

والمجالسوالمواريثوالتطهروالزواجوالصياموالصلاةوالمأكلالملبسفىعاداتهميصف

القس!سقضدالإسحىللنقدالتقليديةالص!رةمع،لديهملكنسىالنظامبىلهم..الخاصة

وأالصلية،البدليةلدينيةالكتاباتمنمشتتةعناصرالراويويجمع.خاصبشكلولرهبان

يومنابىموجودةآثارهابضنزاللاوالتى،آنذاكالمسلمينبينشفويامتداولةكانتلطها

هذا.!

وماالكنسيالقداسوطقوس4الجنابةهنوالفسلللصلاةالتطهرقضيةأنكمأ

ساخرةملاحظاتلهاوأفرغ،الراويبيهاأشارالتيالعحاورمنكانتنناول،منيصاحبه

لاؤالرهبانالقسيسيينأنأعفم"وأنا:المعاردفىالمشاركينوالقسيسيلينالرهبانحول

ذلذفلأجلاللحميصفونؤلاالردلئةؤالأشداءؤالزي!الطسأكلإلالهملدسلأنهملهم!لوب

،NNWؤالقتالصلحربعنفجبنوا!وبهمضفت

اليوميةوالطقوسالحياةتفاصيلبضىوصولإلىتشيرمطوماتالراويينقلكما

لها،وصقاوقدمحلوا،أينماوالمحاربينلجيشمعتندكلكانتالتى،المسيحيةللكنائس

عماراتهاوتفاصيل،لداخلهنعامبشكلالكنسيةالحياةتفاصيلباقىعلىذلكوانسحب

لهقوله:"القديمةالبهنشالكنائسوصفهممياقفىذلكويتضح،الكنائسداخلحياتهموطرق

فثهكل!ببأربعفيهبائا...ؤجكلأربصنقلذ:كثدرة.أبوابلهاالبلدؤمطفىعظلمهكنلسه

هنرفيعةبطقوشمنقوشةبالأخرىمقابلةقبةؤكلالمنقوشلرخاممنأعمبةأربعةعيى

عليهما-قزفيالسيدةؤصورةالمسيعصورةالكنيسةداخلؤمنلذلكاللازورد...j&لذهب

لهقضلانالمنسوجالملونالحربرمنستورعليهاأخرصورجانبهماؤإلىالذفبمن-الدسمكام

يشتهىبفاأحدلكليأمرتتميديهتجيق1لدمافمقةؤؤالبطارقةالدهانقةوتاتيؤالفضة،...الذهب
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فىفدفنهلكئغييمنةأربينمدةالملكذيكفىؤاكام..الأشربةجميعمنوجمرهمسكرمن

قاعةفىالأحمرالذفبمنتابوتفىقيوضعؤأقبيتهولباسهتاجهفىالمذكورةثكنيسةلفذ

لهفجكلالهيكلثأمآ.درجةبئلإطينلقاعةتلذبىيتزلوكنوزهأمولهفيقالنفسهأعدهاقد

687.أيفناوأنققتةالدفبمنأقفالوعليةوأنققتةبالذهبمنقوشال!هولاد!6منلهانا

فىكانوإنولرهبنة،لكنسىللفكرالناقدالعامالإسلا!ىالالطباعالراوييدس

ال!زنطىالمجتمعفىييمسيحي1لدينرجالبهايتمتعكانالتىالمكانةلورضحذاتهلوقت

ونفاثسثرواتمنوالكنانسالأديرةاهللكتهوما،ولرأيهملهمالملوكوخضوع96،عامبشكل

محاربىنظرلفتلذيالأمر،هائلةثرواتأحرزوالذينالذمةأهلمنالصيدوكذلد

التيالنفيسةؤالمعادنوالفضةبذهيلقائمبتحفزونالأحيانلهضىفىوجطهمالمسلمين

لروم".7بحوزةكانت

بينالتفاوضرسلرآهاالتىالبيزنطيالبلاطلملامحلتمكيديةللصورةإضافة

نظرلكفتذهليةوصللهانفرشمنلههوماالرومبطلوسأوال!طريقسرداقحيثالبانبين

منعليهكانواومالرومبزيالانبهارصورةيعكسبهوكأنمرة،منأكثرالسيرةكاتب

،الشامبلادفتوحغنائمعنالمسلمينالمؤرخينكتبفىأصداؤهاشاكأوبهاءوزينةمراسم

فبل.ذيمنلروممعمعاركهممنغنموهما6L)Ajt"g،الصاق

يدوروماالكنانسأسرارحاجزكسرفىالشجىالوجدانرغبةهوذلكفىيهمناها

فىوعاداتهالآخرعلىللتصفمحاولةفىفيهايجريوماتفاصيلهاأدقعنوالكشففيها

والجنائز!ة.الكنسيةالطقوس

منسلبيتأثيرأيينتجفلم-الصليبيةالحروبفترة-الصمكريلصدامورغم

تعيرأييحدثفلم،آنذاكلصلهلةالبحدأبناءمنالمحليينالمسيحيينتجاهالمشمينجانب

وتولىالصبيةالمجتمعاتداخلالعاديةحياتهمفيالمسيحيوناستمربل،الذمةأهلوضعفي

القرنأواخرفيالمنطقةبىالصليبيونجاءوعندما،الدولةفيمهمةهناصبمنهمءد

قوتهأثبتكدوالمسيحيينالمسلمينبينالتعايشكانيالميلاطعشرلهجري/الحاديالخامس

المسمحيينأنعلىيدلمالصبيةالتار!خليةالمصادرفينجدولا،قرونأرلعةمدىعلى

الكاثولملقالفرنحممارساتبسببسوىالصليبيةالحروبأحد)ثبسببسلياتأ-نرواإلمحليين

وممتلكاتهم.كنائسهمعلىوءوانهم،ضدهم

نأ،الصبيةالمنطقةفيالمحليينوالمسيحيينالمسلمينبينالتعاياثىمن!مد

كانوما،كنائسهمعلىواسئولواالمحليينالمسيحيينهمتلكاتهاجعواماكثيزاالصليبيين

الضبيةوالكنيسةالأرثوذكسيةالكنيعمةبينالغيفالمذهبيالاختلافمنبالضرورةمصوفا

سنةالعذهبينبينالكبيرالانشقاقحدإلىوصلالذيلفيفلطاءوتاريخ،الكاتوليكية

ضدخارجيعدوانحركةالصليبيةالحركةفىيرونالمحليينالمسيحيينوجكلام554

أوطانهم.
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تكونتكادالضبصالمسلمونصفهاالتىالصورةنجد،الآخرالجلألبوعلى

وفي،الصبيةالمنطثةفيبلقوة3!جيراناصارواقدكانواالذينالصليبيينفىمحصورة

النصففىللأئدلسالإسلاميالقتحب!أ!فنابالقوة7كيراناصارواقدكانواالذينالأسبان

بأنهملقساوسةع!هدونابنالأندلسيلمؤرخوصففقد،الميلأديالسابعالقرنمنالأول

الكتاباتمستوىعلى-الصليبيةالحروبزمن،الصبيةالمنطقةشرقفىالأمرولكن"أشرار!

لدينصلاحرجالمنكانالذيالأصفهانيوصففقدمختلقاكان-التطيديةالتار!خية

خاثمنتقد*والكفار:بقولهلصليبثالنالقدسى"لفتعفىالقسيالفتح3كتالطفىالأبوبى

...فلايصلونكانواماألاثميطانلهموزين،ورعيةجنذا...وقاتلواممالكهمواتسصعرلكهم،

نزع...قدكالحونفيهاوهم،وجوههمالنارلفحتكأنماشقزامسح،ولالوضوءالحديدينزع

منلخلقاللة...خلقشواظوانفاسهمشرر،كلا!همجهنميون!وبهم...فظاظمنالرقةالته

...+.7.حجارةمنوخلقهمطين

حتى،والقسوةلشديدةبالوحشثةتتسمأهوالمنالصليبيونارتكبهماكانلقد

الدينAAA.كلماترسمتهاإلتيالغيفةالصورةهذهأسبالطمنالصور،لككلمقاييس

بيتومذبحةوال!ارة،،النصانومصةام،890انطاكيةمذابحكانتفكدللآخر.الأصفهاني

محىعكاأهاليضد(الأسدالبالأولريتشاردأرتكبهاالتىولمذبحةم9951سنةالمقدس

لهذهمبرؤاالأمثلةمنوضيرهاامهـ/0AV191سنةلهمبذلهالذيالأمانمنلرغم

البهشتا.فتوحسيرةومنهالكلليةالشديةالسيرإلىبالتبجةانتمالتالتي7الغيفةالصورة

فإنالكفارمنلاعتلهاره!الصليبيينمعتعاملتالوبيةالتاريخيةالمصادركانتوإذا

أ!إء73باعتبارهمالصليلهيينمعالتعامليدسكانوإنمانفسها،للمسيحيةإنكازايكنلمذلك

11المخذولالصو8و!+الكفارمثلعباراتوردتوقد،أخرىناحيةمنوكفازاناحبة،من

أحداثصكتبتالتيأوالمعاصرةالصبيةالتاريخيةالمصادركافةفىاللة"لغهمالإفرنح7و

معالصبيةلتاريخيةالمصادرتتعاملأنطبيحاكانلقد،المختلفةبمراحلهاالصليليةالحرولي

إلطرفين.بينمتبادلالتكفيركانإذ!ائيموقفمنالصليبيين

لماللههشنافتوحسيرةوفىالصلهيةالشعيةالسيرأغلبفىكثيراالأمريخلكفلم

على!رويهلذيأدبهفيبالخيدمنهمفنالبالسيفالإفرنجمنينالأنلراوييستطع

إلايذكركانماالافرنحاسمأنحنىوالموالد،الدينىالإنشادساحاتفىالعامةمسامع

والملوكالبطارقةأسماءلراويويكرراللة+،خذلهمأواللةلغهم"الإفرنعفيقال،باللئمقرونا

!ارساوكان،(هناس"بطريى727،اللةلغه-البطلوسلهفقال7:لاللقمدبوعهالخصوممن

بمرجالمم!ولعمابنوكاقبطرر!بيهم8فخرجومنه3!+،نعالىاللةقالكهلعناؤكلبامكببا

اللة-لفهم-الزومهعفال!عوا5،صلحا*740أنغسلمحنمغقيعمد-التهلغهما-ذقفمور

كلبغدهمكانأنه!طمواوكنمأمرهممنجيرىقذا-قا:"لزاويقال7.شديذا"هقتئاؤاثتلكوا

الراويوكان76.11بذيذؤأعلمهالبطلوسإلىالكلبذيلثفمضىلزوممنجاسوسلعن
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الاخرالهضىوفيسللية،أوصافابضهافكانتالأءاء6لقادةوصفتقديممحىحريصا

!الدبأيالصفاتهذهيلحقوكانوالإيجابى،السلبىبينمايدمحأخرىوأحيلألا،الجابية

لمواجهةتصديالذيالمسلمالمحارلطشجاعةلإظهارمحاولةفىعليهالتظليبصىبةيمتاز

الطو.صفوففىاثوياءالمحارببن

أحاديثوأنلمصر،الصبفتعزمنإلىتصدالبهنشافتوحقصةنواةانشكولا

ثمالكصة،نواةهىكلألتويخره،العاصبنعمروبناللهجمدمثلالفتحفيشاركوامن

المصوففمنالأيوبىالصرفينضجهاتماموكانالصور،عهربناؤهاوئم،القصةاكتملت

فبنواالصليطين،ضدللجهادالدصةلنشروممبلةالفصصمناتخذواقدالأيوب!النأن

الصسىأخبارالناسمسامععلىليقصوا،الجيشصفوفوفىالمساجدفيال!تاص

القارسيهالإملهراطوريمقمحىالإسحم،"فان!صروانشرسبيلفيحسنالهلافيأللواالذلنالأولمن

هملككلالهاكلالثلأليةمنواكتطصامبرناضمافيعليهاوقضواالأولىحطموالهحيث،والرومانية

الركةنارالكلودطفيفيشطونالأولينسيرللناسيذكرونالقمتاصوكانوإفريقيا،آسيافى

كدابأسلوليسما!البهتمتا*"فلوحأسلولطفىويظهرالدلن.حياضفيوالذودالطضحمهفى

الصليل.منخصوم!مثالبتتعإلىعمدواوالذينالايوبىالصر!يالمسلمين

الجماعيألاثمعىالوجدانرؤيةعنالكضففيساهمتالبفتممماسيرةإنالفوليمكن

منالكثيرنفسهالوقثفيقدمتأنهاكماوالسياسىالدينيالمنظورمنالآخرلصورة

أوصضنا،المعاصرةالتعكيديةالصلهغةذاثالتاريخيةالمصادربهامرتالتيالمطومات

النصلدىالعامةوالتصوراتالجمعةالنفسيةعنتحرمطوماتوقدمتتمانا،تجاهلتها

مفضاضوفيااممقتوالحقثقيموضهمإلىيرشدناماالمصادرمنالكفثرنملدلاالذينيينالعك

فيماسدماالرسمطة.لاالتاريخيةمصادرنالهاتتصضلمجديدةمناطقعلىالخصبلالخيال

الصلببية.الحرولطبفترةبنطق

ضدالهمملاثمحذوالمواجهةالحروبهذهإفرازاتأحداللههنسا"+مميرةوتط

وسطالصليبيةالحروبشتاريخيةالحقيقةمنظلأونلمحالخدد+،+الرومقلأو"الصليبين"

الهرير،من"جماعةفي:صمكيةملكركةعنحديثهسياقفىللراويالدرامثةالح!هكة

فقئاالبقمتا،هد!نهيونوأنؤأرادجموعافجمعبالضبصعك!هملكسريالىلمممىؤملكهم

كثير،جمعفييطارقهمنبطريقابيهمفأرسلتومانوسالملكبهنمسمعالواحاتإتىؤصلوا

لعدالل!ضمجمعفيقواداأيضتاإلد"الملكؤأرمبللعجائببأنواغالكهنهقغفنمؤأرسل

إلىإسكندريةحدمنلههنمؤاتواقثيزاخلقامنفنموأسرواالبفشا،أهلفهبزمهمفاقتلكوا

الأسارىيعموقواأنؤأترهمالنيرانيضرهواأنالمل!فأمرالبفشاأرضدخلواختىدمسيس

النار"77.تلكؤأدخلوهمؤاحدل!ظؤاحداإليهافساقوهمفيها

خاصةمصرشواطئعىال!حريةوالصليبيينالرومهجماتبتاريختأثرالراوي

لكلالمصريةالث!رلهاتصضتضالماالتيلوسطىلصورفترةطوالوالإسكندريةدمياول

http://www.al-maktabeh.com



76

علىالصلثبىقهرصملك6لوزنيانالأول"بطرسشنهالذيالمفاجئالهجومذل!أشهرها

الضل!!لدانمنكبيرةو!شريةماديةساءاتجمعأنبصام،365سنةالإسكندريةمدينة

اقتحمالشةهذهمنالتوبرمنالعاشروفىرودسمنلصليبيةالحشودانطلقتثم،الأوربى

الخاناتويدمرونالمعماجديحرقونوانطلقواالجمعةبصلاةمثمضلونواهلهاالمد!نةالفرنح

طرازأمموأمنوحشيةاعالوارتكلت،أيامثمانيةمدىعلى!صادفهمماوينهبونوالمنلأرل،

ماثمهدإلىالمدينةوتحولتالمذلهوحينبجئثالطرفاتوامتختجنساولسنمراعاةددن

لضائعمنسرقوهبماهربوامصرجيوشباقترابعرفواوحينالرعلا،مشاهدمنمجسم

تمافمياالمعميحيينمنرعاياهمضدالعمحطينمشاعرلاستنفارادىالذيالأمروأسرىوتحف

دورعلىيدلونهمالؤاةأمامسارواالثوننصارىأنأنباءترددمعخاصة،الناسمشاصمع

بلنالمتبادلةالئكةوءمالكراهيةمنروخاوأوجدت87رشيدبالطمندخولهمبطالمسلمين

المسيحيةالقوىجلألبمنالسلميالطابعذاتالاتصالاتواستطاعت،والمسيحيينالممملمثن

وملود،البيزنطيةالإمبراطوريةمن:كلاتصالاتمنتشكلتوالتيالاحتقانمنتخففأن

.97الحبشةوأباطرة"Aragon"أرضنة

وانتصارهمالفهتمماأهلتصديإلىالبشعةالحادثةهذهاشمبىالخيالاختزلوقد

آثارهترووقدبالمدينةحاقالذيالدمارأنفيفمكالنار.لىوحرقهمالأءاءهؤلاءعى

كعادة-حدثلماالمقبولالمبررتقديمشحكامنالعجزونتيجةالشبى،الوعىفىالسل!هية

السيرةاحداثلضىب!العلاقةنجدنفممه،الحدثمنالناسمعلألاةونتيجة-حكامنا

القرصنةاغداءكثرةإلىتاثميرالتاريخيةالمصادر(نسيمالاوذيولها،الصليبيةوالحروب!

التيالمعاناةوعىالممالي!،سلاطين!مرمنالأخيرالفمطرفيالإسكندريةميناءعى

التنعميرعنالعجزمننوغاأنتعالذيخرابمنبالمدينةحاقوماالحوادثتل!صنجمت

الئأرإلىالشبمالخياللجاالثأرلىالرغبةمعالعجزهذاتصادموغدما،للحدثالمنالقى

الشبمالخيالهووجدأمل،فىإليهتتطلعأوتعاليهوماالنفسيةمعيتوافقت!يضيباثمكل

التاريخي.المنطقعنالنظرلض!!ندمههالذيالحل

بالوجدانعلقتالتيوالمرارةلالكراهيةالش!رهذاالسيرةحكاياتتحملهماوأهم

كلعلىالشىببينومتعارضةبلحادةبلألقساماتمليئةفتردجراءمن*الآخر"تجاهألاثمبي

درجةإلىاحياناوصلتالتىالانقساماتلك!،والدينيةوالحضاريةوالثقاثيةالإلسلأليةالمممتويات

الجواششملتكثيرةوألواناأشكالأوأخذت،والمصالحالقوىصراعأمامالصدامدرجاتمن

قائمةتزاللارواسبمنتركتهوماالصائديةالالقمماماتخطرأأشدهاوكان،والحضاريةالثقالية

قللواثغاتعيرفىبمحاولاتهالضل!سثاسةضدتهاوالنصرانيةالإسلامبينالصراعفكرةمحى

والهمبية.لالتخلفونصوراشافكرنابتهمئموتصوراشافكرنايفران

لتأجيحال!ييةألائمعيةالسيرمنالطيدمعهاازدهرتالتىالصليبيةفالحرولط
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بالانتصارالؤهومشاصسيادةإلى-الأولىالصليبيةالحملةنجاحبصخاصة-الضلى

صورةلكريسإلىالحملةنجاحوأدىالمعملمين،تجاهالصلببيل!الفرنحجانيمنوالاحتقار

كلألتعفمرالثانىالكرنمنالأولىالأرلهينالسنواتأتتاءفىالإسلا!ولنبيللإمملامسلبية

التىالخياليةولمبالغاتأوربا،بىالعلأدينالصليبيينللمحاربينالشبيةللحكاياتنتانجا

أنهاعىالشريروالخيالالأساطيرهذهالأوربيوناخذوقد"،الصليبيةالحروب+أغانىحملتها

الإسلامنهىحياةصآنذيييصثونهالكاثوليكيالؤبأبناءكانماكلإنإذالمطلكة.الحقيقة

البيزنطين.الكتابصلضبيونالكتابنعكهامتنلانرةشذراتصتجارة

تحعل"الآخر+صألاثمييالخيالرسمهاالتيالصورةكانت:السلمالجلأسوعى

فىالرغةأنبيد،الأوربيالجانيعىالحالكانوكذلكالطوانى،،التخيلمنكببزاقدزا

وكانتفة،المصهذهبتحكىالكفيلةالومماللشالبحثمحىالطرفينكلاحفزتالمكلفة

الممسونعثهتصفالذيالصليبىالكيانخكلمنالصببةالمنطفةلأ!ناءمتاحةالفرصة

التار!خيةوالكتابات08منقذلنأسامةكتالهاتغهكشفتالذيالنحوعىمباشرةبطريقة

أوتنشدكلألتالتىالصبيةالفمعثةالسيرعليها،وأضافتمحتواها،تنالالتالتيالت!يدية

المخلالفة.الشعهيةالطبئاتبينموى

يلمويينالعوبملاتة

لك!أنموضخااكلهاكا!ضدالغيفالبيزنطيالاضطهادعنالعميرةراوييخبرنا

قالوالصيد:للههنساالفاتحينللصسونا!باولمساندةفىالمملططكلألتالاضطهادات

ؤأسزاؤسلباوكهباك!كاأنغمميئونفتبعهم،الأبوابنحوفرو!ذلدالزومرأىفلما:الزاوي

ي!كونؤهمالبلدنصارىلهم...ؤخرج!الأزقةؤبينالمدينةؤسطفيألفاثلاطونمنهمفمدل

بسببكمخهارناؤقتلأمرناعىبثي!ينوكناوسموكةتجابىوتحنذمتفمأهلنخنويكولون

بأصحاب!فكلكمالههم!فكلأني-جمةالدزفيي-خيهدالأميرفأرادالقلرحمكبمفارحموا..

السوكةهؤلاء:ؤفائوا-غ!تغانىاللةرضي-الأمراءؤبقيةغلألمالاميرفمنعهالعكلمن

ؤهذامناصلحهمأجلمنالبطليساهالبهمؤكلتلالماضىالعامفيصالحوناالذينجماعة

منعىتدلوناأنلهثمرطلهم:لؤقاعيه.اللةرضوان-خالدالاميرذ"قصاكذلكالأمر

؟8".اختفىمنعىيدلونهمفصارواالملاجمنالزوممناختفى

وأنناحثة،منال!زنطيينضدكلألتالحربأننجد،النقطةهذهفىالنظربإمعان

جمدالمسلمالصبىالمورخأخبرناوقد.أخرىناحيةمنالمسلمينجانبإلىكلألواالمصريين

راويذكرهماتؤكدبرواي!البطرش،بنسيدلمسيحيوالمؤرخ،الحكمجمدليقالرحمن

الكتابهمننمطأيفىنتورولنضد.أنولسنا.عليهوتزيدالصددهذافيالبهد!تاسيرة

التاريخبةالحقائقنوضحأننريدولكننالمصر،الإسدىالفنححولغذا!ية،yاأو،التبريرية

حالأسوأفيكلألواال!طزنطىالحكمتحتالمصريينإن:تقولوالتيالراويإليهااشارالتى

غرةئلاثهدىعىطريذابطريركهموعاشولدينية؟والاجتماعيةالسياسيةالنواحيمن
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لكيالمصريونمساىهشعارهاويطبقالدينيةالحربةبشعارالعاصبنعروجاءثمسنة.

عىوالقضاءال!يزنطيةالحاميةهزيمةتتممساىتهموبفضل،الهيزنطلطنفموورمنيتخلصوا

للمسلمين.اللهلادحكمتممليم!يتم،فلولهم

أرضعىوالمسيحلينالممملمينبينالعقاتلجوهرتجسيذاالتاريخيالمائمهدكان

السلمينبىالعجكةوكلألتذل!.ليمصرتار-امتدادوعىاللحطة،لك!منذمصر

أربعةامتدادعلى،المصريةالهويةصياغة!املأهممنالمصريينوالمسيضالمصريينن

المسلمين!ينتعاوتاشهدتثدالتاريخيةاللحظةتل!انذل!وتفسير.الزمانمنفرناغمر

*الآخر"ضدالفلالحينسا!واوا!باكاالذ!هصر،لفتحالعاصبنعمرو!ادهمالذين

الوقانعساءتناور!مالجنهم.فيماجديدةعلاكةيصوضاأنعليهمتينثمال!زنطي،

فتوحصيرةفيبوضوحاندستوالتى2"متلألتهاومدىالعلاكةهذهطبيعةفهبمعلىالتاريخية

المصر!،ضدلكنولم،البيزنطيالاحتكل"الآخر"ضدكانتالحرليأنأكدتالتيال!نفشا

صالحليكانقراروهوالفتع،فادةقراروراءالمصريةوالإسهاماتالساءاتكلألتوربما

الطرفين.ب!العقةمشقبل

البقمنافنوحسبرةنتفقأن-النعكيدبةالناريخيةالمصادرعكسعى-بالذكرجدير

إلىانضمواالذ!المئنصرةللصليفاعلادوزابفدمانأنهمافىالهمةزاتالأمثرةسبرةمع

أسماؤهماستكتوكذلدالمعملمين،ضدالحرليفىبفاعليةوشاركواالمهيزنية،الثيوش

العميوتثن،أحداثخكلمنالمسلمينالمحاربينخداعفىوربىومظهرهمالصليةولغهم

فىالمعملمينضدالحرليفيالمرتدينحلييلنوبهقاملماانداسئايكونقدالذيالأمروهو

السلطاتمنرحفاصدزاووجدوا،فارسآلافعثمرةءزهاوكلألوا،الميلاديالعاشرالقرن

قنالوطرىبالصلهبة،الممالثةمصفتهم-الإسحيةالمصادرحسي-واستظواالليزنطية،

كلاسواكماكالم!سثن،افىىدرجاتأشدإلحاىفى،الإسلاميةالأرضبدرولطوأ!ضنا،الصب

لىلههمالالتحاقعىيحثونهملسلمينبلادفيأقربائهم-البيزنطيةالسلطاتبتشجالع-

كئيرايخمكفموقفوهو،الروم7"الآخررعابةمنبهبنمن!نمالهمويذكرون8،الوومبلارر

نكادفلاباهتا،دورهمليداواق،البيزنطيالحكمتحتالمقيمونالمصرسناحباولموقفص

الإطحىمحىضدهم!اءلهجةاينلسولاءبدة،صفحاتمدىعىبذكرهمأولهمنحس

واوضحنا.ممبقكما

البفنت!آسيرةفيالآخرثتذ

ذهنفى،الجانبينبينالحربيةالمعاروووصفسياقفىالمسلميخر+العر*شكل

هذالدىكانإذاخصومنا،الألفاظياردأالوصفإلايستأهللامذبوفا،ثميناالسيرةراوممط

وصفه-فيذل!وظهر،وألفوه/الممملمالراويعليهتودماتخالفوتقلأيدعادات"العر"

الدونثةالنظرةهذهتشندولالهمالدينيةوللطقوسالروممنلأ!ثهأ!طاله-لممانعى

الإسلامهواللهعندالدينأنباغبار-يخرهعلىالإسلاهىالدينمفاضلةأمماسإلىللآخر
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وحضارية.صقيةأسبابإلىتردوإنما-

أئرهالدسالتى؟السيرةبنيةفىمهمةجزئيةتشكلالمفاضلة"3سمةاننجدوهكذا

راويكدمذلكمكالهلوفي(المسلمأوالصيي)غيوالحرثقافةإلىونظرتهالسيرةراويعى

صاهواإذايفطرون"ؤهملهقوله:وحيلالهم!اثدهمفيصفللآخر،84إثنوجرافياوصفاالسيرة

من!شرليؤلالجيها،يزيدلاوا!ةكرمنهمالرجليتزوجؤلاالظهر،منؤالسبتالأحديوم

كلألتؤإنالذكر،إلاالجنالهةمنالضمللدرونولا6حرامعندهمؤالممكربصكره.ماالخمر

-المتقامعيه-المسيغيضونؤدم!لحمدهذاؤيقولونالقربانبالس!ت-ياخذونجمادتهم

النساءاللهلضشريغهمفيؤيورثونبضأ،بضهموقبلالقربانأخذواذيذنجظتفرقوافإذا

منهمأحديلدس!لاأنؤالإفرنحالزومسنةطص.ومنلهموليسؤاحداجزءاؤالرجلجزنين

ندثهزضى-الصحابةكلألتوكذل!اممود،ؤفرباأحمرفردايلبسالمل!فإنأحبرينخفين

ؤآلألحانالعثنا!علىإئاملكهملأكلؤلال!وا!فيلصفونهم-أجمعنعفغتعاتى

الطبؤفيهبمالخنلأرير،وكحموالاسفيداجاتؤالمرققاتالكرلجاتئلهمؤأكثرؤالقاء،

وعن،السرور"هعيها!ظهرالصورةدصيرمنهمالرجلإنخدىكالرسمؤالحذلىؤالصناعا!

863.صلبانثأيديىوكانبنفنميصفوافلنم"يشير:لمعاركفىالرومقلثىمحىالثصفطر!

هقدمةعلىالصللهانيرف!نكانواإذ،صفوفهمفيحاربومن،الرومالسيرةوتصف

فىألاثمحىالراويؤيمقالكلالمي"،*الملاجمن،مثلقاسيةبصفاتوتنغهمالصكرية،فرقهم

وذهابنمر-قلكة،وقلكهمهزيمذ!مبصحدثهايحكيوهومرة،منفثرأءائهبرموزالممكيل

الكبيرالبطركل!مةمنالحطإلىدأنناألاثمحىالخيالويلجأالقرار"،ولنس"للنارأرراحهم

ؤياالنصراتيةكليياله:"قاذ".بالكلبوتنغهالحرببشنأمرتالتيالكنيسةرمزهوالذي

*87.تعالىاللةقاكلهلمناوكللهامكينافارسا"وكان3،المعموديةماءنرغمسمنأخس

سواء،المسيحيالمقاكللفمعاعةيقرلونالمسلمينالمؤرخينأنمنالرغموعلى

فىويمشأءائه،جنودصالصفةهذهينزعالقمبىالخياللإنالصلي!هى،أوال!جزنطي

منأدنىمعمتوىفىيجطهمأونادزا،إلاالشجاعةبهذهلهميقرفولا،منهمانتقامه

اتهاماتتوجطإلىيصلالذي،الخياليوالالتقامالتنكيلمنتهىالمغرور.هذافىالمسلمين

قتتا"7،ؤالطفانأ!فرذىالنيراننزبلالكلي3بولص:الراويلممانعىوالطعانبالكنر

"88.لخائناللعنبولصالبطر!سمع

هنالطيدوساق،الرومعىللمسلمينالمعمتمرالتفوقألاثمجيالخيالضمن

سيرةغهتحهرمااهمانبيد،الإسلامىالتفوىعىيؤكدكي،للمعاركالواصفةالحكا!ات

عىخلتهاالتىالصفاتفيمدلفشالنفسهاوجدتالتىوالكراهيةالطاوةلككالبهنشاة

أوالجسملأليةصفاتهمفىسواء،منهمالنيلليوإمعاذ!مالأءاء،الروممنشخوصها

هذهنجلتأخرىناحهةومن،الأخلاقيةوصفانهمخصالهمحبثمنأوالجسد!ة،ملامحهم

الكنمميينوزعمم!مالمصبحي/البيزنطيالآخرمفدساتمنالممخربةفىوالكراهيةالطاوة
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إلىيصلولمللصوالطاءفنصس،المسيحعىوالكذليالإلجيلوتحريفكالكفر6لهمواالذين

98.الإسلامتعاهموقفهمفىأورلافيالكاثوليك-الآنإلى-ويفكلفكلمنكمانفممهالدين

التاريخيةالمصادرلصقتهاالتىالأوصافمعتمافاتتوافقالتهمهذهأنحقاوالمثير

للسلمينالمعاديةالشضيةمعالتاريخيةالمصادرتعاملتفقدالصليبحلن؟أوبلبيزنفيينفعلأ

منطلقمن3*الروممعالمصادرهذهتتعاملأنئماماالطبيعيومن،+ثافرةشخصيةلهاغبارها

عiالصرثمالبيزنطى،الإممدسالصراعخلفهاالتيالمشا!تدسهذاليوهىىثي،

الصللبى.الإسلاس

الكريمالقرآنوأنخاصةىاوتهم،عنناجغاسياسياتكفيزاكان"الآخر+ولكفير

كعزءالمعميحبنبوةيغرفأنالمسلمعلىإنإذ،ساهيةمرتبةفيالسمعيهالسيحيضع

السميحعنفصلأالراويخصصحبنلعمبرة،فيأصدائهوجدناماوهوبالإسلالم،إلمانهمن

وهومطوله،حكاياورالبقشافيالممملحلمعجزا!وأفرد،السلامعللهماوامههريمبنعسى

الموضوعةالسمةمنتخللمالتيالصببةالتاريخبةالمصادرفينجدهالذينفسهالمو!ف

لألهمسلبياشيناالممميحيةللديلألةالممملمونينسبفلم؟اللاتينيةالمصادرإليهاافتقرتالتي

وليسورسولا،نلهفاباغبارهالسلامعيهالمسيحيحترمونوكانواالمعميحية،"يصفون"كلألوا

نمماء"اضملمريمالسيدةويلجلو3ن،الكريمالمرآنأوردهاالليكمعجذاتهاعرفىاكماإلفا،

أورلاضبمنالقادمينالكلألوليكالمسيحيينأيالآخر+11عىءاؤهم6لصبوإنما*؟العالمين

الد!إلىونسبوا،النبيوهاجمواالإمملامأنكرواالآخرلجانبعلىالفرنحولكن،سواهمدون

بالواقع.لهاصلةولاخيالهمنتاجمنكلألتاموزاوالنبيالإسلا!ى

فمنب،والونالمسلمونبينالعلاقاتتاريخحقانقالسطحيةالنظرةهذهوئتجاهل

كما،والإيجابالمملببينوتتراوح،والجذببالفمدتتمممالعلا!اتكلألتالتاريخيةالناحية

الصبيةالشعيةللسيروكانآخر،حيناالغيفةوالتوتراتحينا،الهادئةالتفاعلاتتحكمها

التفاعلات.هذهتسجيلفيالفاطدورها

لملمصرالإسلاسالفتعتاريخإنتاجيعدوهولشبم،الوجدانإن:اتلم!مل

سياقهفيالزمنىوالتتاكعالتاريخيةوالشخصياتوالأماكنالحوادثسحقانقكثيزايهتم

الثقافية/الاجتماجمةلهمضامينهالفنىهدفهخدمةفىكلهذلكوظفوإنماالفطي،التارخى

التقليديونالمورخونأهملهالذيالدوروهو،تاريخهمتاثمكيلإعادةفيالعامةدوريبرزبحيث

محىللتصفأمامناالسبيللتيرمميرةأمرها:حقيقةفيالبهنسالتوحوسيرة.الحكاملحمماب

ثمومن،التاريخيةوالأصاثألاثمخصياتإزاءللشصالحفيقيةوالش!ريةالوصا.ليةالمواقف

الصبيالفنحوأمثنرأحداثلألطالالتعليديةالتاريخيةالأبعادكشفنشهدفلمالدراممةفإن

وتقريبيةعامةصورةرسمعىلحرص!درناريخنا،منالفترةللكفىهصر،لصحد

هعوعقاتهموأبطاله،التاريخيةالفترةلككوأماكنأحداثمنالمصريينجماهيرلموف

الآخر.9.
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ا!واممثى

أم(،999القاهرة6الأسرةمكتبة)سلسلة6التراثفيجولةالجوهرمعادنخورشيد:فاروق

م،2102القاهرةالضاء؟ال!ههئنمتاثئوحكتاليتحقيقمقدمةمنير:العزيزعدعمرو؟69ص

.91ص

الكرارالفارم!محىللابامثرىوماالونل،برالىالشهرالكبرىاليمن)فتوحهما:القصتك

)الإمامس!رةويضأ(المهولوالهطلال!لرأساللة!ومعوجههاظهكرمالمىاروالبطل

بنالجحافينالهضامالىوسيرةكهنعالىاللةورضىوجههاللةكرمطاليابىينمحى

أليهوصلحئىالسبعةالحصونوضه،الموتلعراةالملفلطالجانملكال!هاهلىكانمبن!ن

ميدانفىالهسالةواماروالضرل!الطعنانواعمنذلكفىجرىوماعيهاظهونصره

محمدببناللهعدبناحمدالحسن)بوهوكهونرويانإليهتنسبانالذيوالمولف(،الحرب

تتميزالنىوال!ديةالمصدا!يةروايتهعلىيضفىأنإرادواالروادأوالراويولكلالبكرى(.

اغالواالرواةوانخاصةالسامحن،محىالنأثيربفصدالنفليلية،الن!يخيةالمؤلفاتكها

.!روىمابصدقللإيهامحقيقيينمؤرخينأممماءاسنخدام

،العاصبنوعمروالجراع،بنجميدةأبيبطولاتمسجلاالشامفتوحسيرةالوافيلناقدم

اليطولاثهذهفىالمر(ةوماثمركاالصحالية،منويخرهمالعوامبنوالزبيرالوليد،ينوخالد

ء-.ارزرورلهنتضلةوخصومنا

الاسانطالجماعهورذيهوالوحدانىالنفسىالتفم!يرأي:الئاريخيةللدراساثالثالثالبص

الأساطيرالؤيز:علاانظر/عمررللمزيد.حولهامنوالأحداثوالظواهروللكونلذاتها

.11صم(،1252الفاهرة،الأسرة)مكنبةالممملمبنالمورخبنكناباتفيبمصرالمعنطفة

معحروبهلييزنذيبنسيفسيرةارضنجدهاإذالشعيةالبطولةبحكاياتغنيةمصر

معتزامنوالذيالعماليكألامالحبشيالمصريللصراعإنعثاشاالنبلكتال!لاستردادالأح!اش

فيالمئمشرالؤبتعاهالعرجةالمواثهةفوةلإضعافضاعلة3فوكانهالصلي!ةالحررلي

أنايضنااللينثاسمالح!شةليدفعالإلملمنبالسيفوخرجالدينبرداءالاسنصاريةحروبه

حروبلتممجلبيبرسالظاهرسيرةارضكاهلتمصرأنوكماالحرول!.هذهفىتشارد

فىمصرفدرر.الصلييشعارسيوفهمأماميرف!نالذينوالؤاةالعرببينالمباشرالصراع

منمميرتينفيالممدسالوعيابرزهالؤاةضدالإسلاهيةالحضارةكفاحأوالإسلامىالجهاد

فتوحاتولحظيتلعاتحظلمنفسهاالمفتحقرةولكنالسير.منألاثمعبىال!ييالموروثأهم

محىالصاقوقوحات،العاصبنعرويدعلىفلسطينوقوحات،عيدةأبييدعىالائمام

يطلبى!هاتحولالذيطالبايىبنمحىالإماميدمحىاليمنوقوحاتالوليد،بنخالد!د

.الأولالطرازمنشعى

أناريخ580برفمبالقاهرةالكتببدارمصور)مخطوطوأعمالهامصرفئوحالأموى:إسحق

الكاتب.منائنحقلىقيدوالمغطرطتيمور(؟
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عمروكانمصر،قرىمن:موحدةولاء،ساكنةوياءالهاء،وكسر؟السكونثمبالفتح:لنفهيم!-7

الىوتوجهوالعزيةالخراجمحىبلاييأهلصالحلفتحهامصرقدمحيثالععىبن

وسلطبسوخبسكلهبياهلإلاالإسكندريةاهلعلىلهأصانامصرأهلفكان،الإسكندرية

هذهاهلممبىالإسكندريةعمرو!تعفلما،المسلمينعلىالرومأعلألو)فلألهموسخا،وفرطسا

نر)همإلىغه،اللهرضىالخطال!6بنعرفردهمويخرها،المديثةإلىوحمل!القرى

بن!اتوتاللهجمدأبوالدين)شهاليالحمويياقوتانظر:ذمة.علىالقفطوثم!وصيزهم

.1/294م(،5991لهيروتصالر،دار2،)طالبلدانمعجم:الرومى(اللهع!د

التاليف،لعنة2،ط6حديدأبوفريدمحمد)ترجمةلمصر،الصبفنح:!تلر/راجعللمزيد-8

2صام(،649الفاهرة 4 0 - Y AA.

32،ال!تثتسا،فوحسحمي!مفدمةعهـالؤيزعمرو59(صسابى،مرجعخورشمد:فاروق-9

ذلكالتمكيدية؟مصادرهجلألببىالشمى""الموروثعلىالمؤرخاعئماد(هميةنبرزهناومن-01

التاريخبةالظاهرةاستيعابعلىالمؤرعيساصالمصادرمنالنوجمنهنبنبينالمزاوجةأن

،للدراسات"جمنوالفولكلورالناريخبين:قاسمجمده/قاسمانظر.للمزيدلهاكليةصورةورسم

.44صام.،899الفاهرة

الثانبوعلىناحهة،منواحدةكتلهلاعتبارهالمسيحىالجانبإلىمناالكئيرينظرالآنإلى-11

الممقاللالعانيومحىناحيةمنواحدةكتلةباغ!هارهالمسلمالجانبإلىينظرونالمقابل

قاسم:عدهفاسمأخرىناحيةمنتفاصيللهلاصماءكتلةباغبارهالمسلمالعالمالىينظرون

.015صسابعمرجع

اوكسيرنخوسوكانت6اللهيزنطىالصرفىالصيدةوادبارهالكنائسهامش!رةكانتال!ههشتا-12

لموفعهاوكاملةقانمةالمدينةكانتلمصراليونانييندخولرقلهلمهئادينياهركزأ

بىالشمالمنلواحةإلىالنيلواد!منالمؤليةالطرقأقصرعلىتقعلألهاالاسنراتيجى؟

ستلينلمعركةمسرحآأوكسيرينخوسكانثإدفوفىحورسأسطورةوفي.الفيومواحة

على.المدينةاوكسيرنخوساسمأطلفواالنينواليونانيونسافه.ستففدحبث،وحورس

حصيتاموضعاوللت.الألفالمدببالسم!مننوعحسيالاسمثفم!يحملالذيواكاليم

ومناثباطجلأبإلىاليزنطيةالحاميةأنويبلوالإسحصى،العهديدايةفىالآسوارسميد

المسلمونوابدىغها،اللفاعفىفالفةشجاعةابدوافلمساندئهموالسوداناللهجةمنحضر

ين!كرونالناسوظلكله،الصصدإلىالطررشمفتاحلهمثالةكانتالنىالمد!نةفئحعىإصرازا

البهشناقرحفصةنواةالقححضرواالذبنالصحابةلواهاالنىالأحادبثوكلألت6طويلانلك

وكانتكريي.عهدحنىنروىومازالثالصمورجمرنروىوظلتالصور،عرننامتالنى

إعادةعهدفىعملمحىالل!انشااسموأطلقبالرخاءفنعمتكوردفصبةالأمرمبدأفيالبهنشا

القرننهايةفىالثمالغالدتبدرالفاطمىالوزير(مرعلىبناءنفذالذيالإداريالتنطيم

غدلواسطة"الالتصاركتالهفيدثماقابنذكروقد(الميلاديعشر)الحاديالهثريالخاس

كورةرعكثمرينائنتينعدهاكانوالنىالقبلى،الوجهكورضمنالبف!مناكورةالأمصار.

قالعؤا!ي،الفلموس:رمزيمحمداشر/البهشتائية"عملبينهامنأعالعثرةتجمعها
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!يهارشيةمنشورات211؟صام،499القاهرةللكتالط؟العامةالمصريةالهينة3،ج2،

لدلهلثا)نرثمهغيمةمدلنةلاريخ)البهتممتا(أوكسدرنخوسالآرثونكس:ل!ماطالنمسا

.51صث(،د.فيينالدتاط،النمساايهارشيةطبعة،!زيوناصر

البيزنطىالصراعموتيففىالبهشناقوحمميرةمعالهمةذاتالأميرةسيرةنشترد-

الإسدى.

العمةالهيلةشعلمياتحقيقاوهحفقةمنفحةطبعةفىم1202لالقاهرةالسيرةنشرت-

الجوانز.سلعملة،الثقافةلقصور

سلسلةمنالتكلوسفوح،يوسفلحربينتقعالمنيا،بمحافظةمزاربنىبمركزللدةال!هشتا-

عليالحدلاديةللسكةمحطةوهىمزار،كنىضبىمنزاكيلو301مسيرمحى6الليبيةالطهال

قديماوكلألت.بمادا.!دالممصري،للفظتصحيفواسمها،القاهرةجنوللاكيلومتؤاا8iلي

شت..الميود؟لتقديسومركزاالصعد،أفالبممنعثرالناسعابخليمعاصمة

هذهعليناأفاضتانذلدنتيجةمنوكانالمؤرخيناهنماماتمنواثزاحظأالبهئنتالقت-

حو!ابنويائى6وتاريخكموقعالمدينةبهذهينطقهماالئاريخيةالأخبرمنكثيؤاألمصالر

ذاتكيةؤالفرملن:فالحينوتاريخكموقعذكروهامنرأسمحيأم(هـ/.)4اشنفى

ولجخيطوبلبهنسةالعكمون..مساكنيليهماجمدونلآلقصرانوالبفنشاويالفرفرون..قصور

كنا":النصيبى(حوكلبنالقاسم)أبىحودلىابن/انظر.!وباطنةظاهرةفرىوجرشى

رزقمحمدعاصما؟4؟صم(21,16بيروتهالحياةمكتبةدار)مناث!ررات،الأرضصورة

الحملةمعئحئىالإسحصألفتحمنالإسلاميةهصرفىالصناعةمركز:الرحمنجمد

الئاهرةللكتالي،العامةالمصريةالهينة68،الصد،الثانيكتاباطف)سلمملةالفرنسية

.238صم(،9899

وئئيحالتاريخعقفيالعميرةبطلبشهعالبدءالصلجةالشد!ةللسيرالئابتةالفنيةالتقاليدهن-

الوقىفمعنفسهلآدمفرلطهويافثوحامسامالسح؟عليهنوحأولادأحدإلىصعوذانس!ط

فيالتمةواصحاليالمميرة!طلجدودمنالنممبهذاأبطال(هميةتبرزالتىالأحداثاهمغد

خورثميد:فاروق.انظر/)النأصيلية(باسمالشعيةالسيرةفىيعرفماوهو،نس!هسلسلة

.69ص،سابقمرحعالجوهر،معادن

ثواثدي(مولاهمالامملمى)وا!دبنسرلهنمحمدافةعبدأبو(702-135)الوائدي-

منأولكانالذيخالرساليأحفادمنامهوكانت6بظادقاضيهاشمشبىمولى-المدش

ولنلدحرللا،اسيرالمدينةاىفارسمنوالدهحضروالذي،الملينةفى!ييةئصاثدغى

هولدهكانالاسحممؤرخىاضممنويص،العربىيخرالدمبعضيالوافضروقفيلجر!

صنف-طويلازمناوالمالونالرش!دناسدفضاه..mأAA.عامالعاسلفبىوائصلبالمدعنه

نكرهالامصارفتوحفيكنال!منهاالمغازىكنابمنهاالفهرستكنابصاحيعدهاكئيرةكئها

وضصوه:الواقدينرحمةنىخلكانابنقالالضياعيدأخنتهئأليفرهووالمسىديالبلاذري

د!دةاحل!يثوفىكثيرةمواطنفييظطهالطبريجعفرأبووكذلكفيهوئكلمواالصيثفي

احظأحدارأيتما:صالحبناللهعدبناحمدقال.البلدانوفتوحالوفانعثريخنىلاسيما

اسضبنمحمدقالالفهرسث:وفى.حديثهيكنبولابئقةليسكذابهوفيوفيلمنهللحديث
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رثليقحملمنهاقمطركلكتهاقمطرستمانةوفاتهبطالواقديخلفقال:غ!بخط!رأت

الذهبي:تالديناربالفىكتبلهب!نلكوقهلوالنهارالليليكئبانمملوكانغلامانلهوكان

وهنعىالاجماعواسئفرالحجةذيفيوماننينسلهعسنةالفضاءاعلىوهوالواقديمات

معجم:سركيسالهان/صنفلاالونبى.لجانبفىببظادالخيزرانلمقابرودفن.الراقدي

الأولىالمغازيهورونئس:يوسف؟م(2891القاهرة،سركيسمطعة)الصلهيةالمطدوعاث

.101صام(،949الفاهرةنصار،حممبن)نرثمةومؤلفوها

النىالفصص)واضعالذهمى:نبه!ال!مصى،:البكريالحسنأبومحمد،ببناللةعدبنأحمد

والألوار()ضياءكتالطالكتيهيينسوقفىلهيفرأ:وقال.الدجالبالكذابونغهظ(تكنلم

الممهعة)الصونوالدرلايب()صنو)كلندجة(وكتابالدهر()شروط(-ال!ل)رالى

لظر/.عمرهولاوناتهاذه!ميفيكرولممعه(علىالإماموحروبالحجافبنهضاموصاحبها

.1/551م(2002كلروت،للمحيبنالعلمدار)الأعلامالدمشقى:الزركلى

باحث،بالمقر!:الفمايرالتلمسلأس،القرشىاللهعبدابوبكر،أبيبنأحمدبنمحمدبنمحمد

معمنهاوخرجبعلععمان.وتعلمولد.المالكيةعماءمنالمئصوفين.اكأباءالفقهاءمن

وحح،.سيرتهوحمدتليهاالفضاءلولىفاس،مدينةهـالى974)سنةغان(لىالمتوكل

المؤرخ!وهولقلمسان.ودننبهافوفىفاس،إلىوعادالألدلس.إلىسفارةفىورحل

7/37.للزركليالأعلامإ.انظر/الطيب)نفحصاحباهيد*

إلىلمطودةكلماتفىواشارالم!هانسا،لنتحعن(لمصرالصبفنح)كنالهفىسرنحدث

منوتنلواكوةففثحوهاالبفسااسمهامدينةالعرببلغوا:.حئىغوةفتحثال!هنسا

كنبمنكتاب،النراء"البفشنا"فنوحاحمد:كاملإبراهيم!.ونسوةرحالمنبهاوجدرا

لقلر:؟7هصم"،5991ملرسيناير-46!دالشميةالفنون"مجلةالإسحميةالمغازى

.651صلمصر،الصليفئح

oإذمنأخرعمرفىالواهد!يإلىمنسويةالشامفئوحثىبالبهنساالمئطقةالروايةاناثح

فىاغمدهالذيوالمكانيالزمنىالئسلسلبخلافاليفتشاعنالحديثفىمباشرةيدخلنعده

للحديثشطبيعىكنمهيدالاسكندريةالقاهرةفنوحيذكرفلمالاثمام،طدانصحديئهسياق

والبهنسا،واليومالص!يدفنوح

الواو،وسكون6وفتحهاالمنونونشديد،الجيموفنح،السكونثمبالكسرإزجتؤسن:"ياقىت:غد

المدينةهذهإرجنوسنكر"المقريز!وغدالمههنسا."كورةمنلهالصعيدقريةمهعلة:وسين

عدلهاصضرة،س!سللرلها!قالبلرفيهابظاهرها،كنيسةبهاال!هشا،عملثملةمن

مضيغدالماء،!هافيفورالقيط،ش!رأحدبشنسمنوالعشرينالخامصاليومفييعمل

زيادةمحىالنصارىوشمتدل،عليهكانماإلىيعودثمي!و؟حنىالنهارمنساعاتست

يكونوزيادتهالن!لفيالأمرأنهزعمون،الأرضهنالماءعلامالهقدرسنة،كلفيالنيل

الللدانمعجم:الحمويالرومىاللهجمدبنياقوتاللهجمدأبوالدينشهال!.لذلكموأفقا

الحسينىلحاسبوالتادر،عهدبنعلىبنأحمد؟1/144أم(599لطروت2)الطهعة
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عروراثعمناقائماتمنحولهداروماالمؤلفاشكاليةنفاصيلأهـ(4.01/367اAبيروت

.2728،37،92،ص،ساليمرثعالبهئشا،فتوحكتابنحقيقمقلمةيز:الونجمد

ولام(.هـ/626875)المتوفى:ال!هلدانمعجمثىالحموييافوتعندالنسميةتلكتردولم-24

ولا(6امهـ/8،ثب718)المتوفىبالوطواط"المعروفالكنلىيحيىبن)براهعبنئحمدغد

كما1إزجثؤش"باسمجميغاغدهموردثوإنما(.امهـ/845441)المتوفى:لمفريزيغد

وفىالههنساوية،أعمالمنالنحفةوثىالإرشاد،تحفةوفىمماتى،ابنقوألينفىوردت

وردلتالذي،الحالىباسمهاالنطقلىخففتثم!الأرثنوس*،أماهـ/236082سنةناريخ

92سنةمنلهه o1843ا/../ A.منلأيالمميرةنسهةمحمحولصيدةوالشواهد24..م

أد!يةطيقاتمنتتكوننفسهافالرو!ة؟مجهولأنهونقديريظنىوفيالسابقينالمؤرخين

يطلونباستمراركانواشفافاتنا!كوهااثذينالروا-أنبسبيالجيولوجيةالطبقاتتلكتشبه

تسجيلتمحتىالمستمحن،جم!رلحاثةتلبيةالأصليةالراويةمنيحنفرنأوويزيدين

تكاثمفنسخعدةمنهط!صانيلبثلمالذيالمخطوطصفحاتعلىأشكالهاأحدفىالرواية

المسئحدثالأماكنبطدتيتطقفيما!يدة.والشواهدإليهذهبناماصحةصمنهاكل

نىالمدفونينمنعداضرحةشواهدعلىالمثبتةاكلشنريةالمعلوماتانإلىاسمها.إضافة

الصالحالشئضريحشاهدذلكمثال.الرايهذاتؤكدالسيرةفىذكرهموردوالتىالممنهشنا

وستمائةوسهينارثعسنةصفرمنوالحئمرين"السابعفىوفانهكانتالذيالدكرورىجمدافة

القاهرةللكتا-،العامةالممنر!ة)الهينة3ج2،قالجغرالىالئاموس:رمزيانظر/محمد

الهيثة،التراثسلسلةالبهشتا،)ؤفنونآئار:القريعبدأحمد؟213صم(،4991

.64صم(،5002القاهرد،للكتابالعلمةلمصرية

ضمن(&)بالرمزلهالهند،وسنرمزالكريمىالمطبعمخطوطالفراء،اللههتشافنوحسيرة-23

Millionمعموعة Book Projectالورقة،6480792اسئدعاءلرقمالإسكندربة،بمكتبة

33.ص4(القاهرة،الأولالصد،الشعبةالفنون)مجلةالبفنسا!مة:شميسالمنعمعبد-26

اباينسمىبفعةعليمرتالمقلسمةالعانلةأنمصرفىالكنسيةالأدلياتبعضفيالراثحمن27

اللئهئشاوقرية6مزاركي-صندفاقريةالآنومكانهالبهسناشرقي(يسوعبيت)ايسوس

الفديمةالترىمنوهىالبان!شا:منطفةمزار،بطىضبكم17مسافةعلىلقعالحالية

مريمالضراءلهاسمكنيسةوبهاالنصارىاشثينغربكم01الجرنوسديربهاويقعبالضصد

المقل!ممةالعاللةلالكنسىالتمكيديصلعيقبنرالفربىالحاثطلهجوارالكنيسةداخلويوثد

الأرثرذكمى:لداطالنمساايبارشيةمناثموراتانظر/للمزيدرحلتها.أئناءمنهشربت

ال!هارشيةطيعةفرزي،وناصرليلهلجا)ترجمةعليعةمدينةئاريخ(البهئنمنا)أوكسيرنخوس

.51ص(6تد.هينال!لاط،النمسا

051:المؤمنونأ-28

.3ور!ةالسيرةمخطوول-،2

.7قةلف،ةلسيرا-03
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منىيدفىنالهالذيالتهبملوثة!نفسالعربىالفمبمالوعىفىئ!عيلأطرساسمن!

والسلطةبطرساوليةفضيةونشكلالكلانوليكيةالمكنيممةلهاباواتاوليضيرإذالمنصدةالكنانس

الكنيسةفياساسيابناءغمرا+ننىالتديذسانرعلىونقذمهيسوعقلمنلمهالممنوحة

.المهابويوالصرحالكالوليكية

الد!نهة،الثقافةمكنبة،الأولىالطبعةعمر،عى)تحتيق:والموبمصرخوح،الحكمعهدابن

77.صم("4052الفاهرة

المصفىبإطارهالفمعيالفاصوعىإلىئفميرمحددةوظيفةذومقصود،متصد،إسقاطهر

الرسمىالحكموصمتوهنظلفىالبطلللقائد!وناريخيا"مرثماإطرأاختياره!ىالمتمثل

ونطلعاتطموحنلبىالتيالبطولةصفاتليهتنجسدقاندعنفهحثطموحهيليلمالذي

الوجدلنصاغهاالتبىالصورةهذهمحىالول!دبنخالدفجاءالإسلامليلرصلللفاعالنالى

بنعرو!ناصسحلاالشبىلموحد)نو)بتكرالناريخية،الحفانقتفدميلمتثاهناالئمعي

المصاحي!البطلدورفىوثطهالعاص

قسموقدالكثيبة،اوالكئلةومغاهاكلورتيس.اليونانيةيفابل(كراديسالجمعوالكرلوس

ركلافممام،ئلانةوالكردوسكراليس،عثمرةالفرقةفثطواكراديسإلىالجيش!قالرومان

هذهعلىحرولطلىالروهانيالفدنظاموظلرثل،منةمنهماكلرجالعدفصيلت!ثصم

،كسامخمسةعلىولكرن"التبية.6نظامالنظامهذاويسمى،الإسلامىالفتعإلىالصورة

معركةقيالكرا!يسأسلوبالوليدابنخالدافتبسوفد"بالخميس"العيشئسمثةجاتومنها

لمتملةثيشهفعلها،القتالينشبانفبلالروملقواتالشخصيلاممتطلاعهنتيجة"اليرمود"

النصرفاحرزالأسلول!بهذاالممالولهاشركردوسنا،ئحبنفىفبلمنالسملمونالمعربيصفها

14ص،السابقالمرجعالحاسمةكةالمصنلكفىالرومعلى tالفن!ن:الرعوفجمد؟

كاملإيراهيم؟238932،صام(،169الفاهرة،المعارفدار)الإ!مصدرنيالحربى

.04صألئحفيق،مقدمةالؤيز:جمدعمرو؟144ص،ألغراء!البهنشا"فتوحاحمد:

.36لرتة،السيرة

نؤ:ززارةبنينفيطفولفيجاقيوفويخره،حد!!منللففابمالدتهابيس،ؤاحذ:الدئوش

منصما:ؤاتلبؤس.،16/94الصوسناج.ذئوزفعزبوكآنةالذباببميذقغاشيون

سروجهم6نجىيحملونهاللفرسانالعادةفيؤهى،كالكرةشئرأسهافيالحديدأوالخئمب

،لظر.بالعاميةدقسةؤصTopouzدبوس:فارسيةكلمةوهى،اكرابغدبهاؤيتقالكون

عونفالر!جمد6؟،صالمصبة،الفارسيةالألفاظكناب73؟صالناريخية،الألفاظمعجم/

.541ص،الإسلامصدرنجىالصبيالفن:

محمد،الغ!يزعدقحى:وئعليق)نرجمةام453-506حربفىب!زنطة:هالدونثون

.47صم(،1102المكويت،ناشريدار

طيعةافرادهكضى!ديهبينيقدمانألصو،بأرضنزلإذا،المحاربللجياثىالآمورألزممن

ويضمن6غهالممكنةالمعلوم!ويعمعالطر،مواقعويعرفلمصكة،ارضليضهرله،

.دوريكعلهووهذا،نقدمه!ووعانقأياولهمعدكمينمنيسلكهالذيالطررسلامة

يخنارفكانأ،المإلههذاقبلمن)ص(الرسولعملوف،الحديثةالمصوريخى"الاستطلاع
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وكلألتالهد!هةوسرعةأليفظةمع،الحركةوخفةلهالنجدةعرفممنوأمثالهخالذا"لطدهه

منهمايكونبحيثالطر،إلىيتقدمانوائنانبالخبر،يأنىأحدهمثلاظة:صتع!لاالطحمع

وألا،المرتفعاتعلىئطلعهميكونوانصاح!هه،ظهرمنهمكلليحفظئقدمهم،يخىميلمسافة

ص،الحربىالفنعون:الرعوفعلهد/انظرغارها.يثورالنىالأرضيىخيلهميجروا

.64ورقة،المخطوطالمميرة،لظر

وعماستخدامهاجادمنوأول،حروبهميخىالكميناستخدامالمسلمينقادة(تفن:الكمين

استخدامهاثادو!دبالصاق،"الولعة.معركةفىوبخاصة"الوليدبنخالدالقالدهواستخدامه

خبألأنالرومخدعحيث6بمصرشممى.!جمنمصكةنروبخاصة.العاصلهن"عمروايضنا

فلما(حاليا)الأزلكية"دنينأم!عنديسارهمإلىآخركميناوخبأ،المقطمجبلنركميتالهم

كمينفلقيهميسازا،فلأيحازوا،الرومميمنةعلىالجبلكمينانقضالمصكة،وطيسحمى

انظر/للمزيد.الهزيمةيهموحك،نظامهمفاختل،الثلاثالعربقواتبينفضمروااليسار،

.025ص،الإسلامصدرفىالحربىالفن:صنالرعوفعيهد

.(ح)(،ذ)فيمئبنةجمر(،م)منإضافة

سير3حوللراصمةالاثمايةوالسيرةالنالشبينالحبشيةالمصريةالعلاكة:حسينالد!كمد

السيدتحريررا!يقيامصرالثلأساذشربولوجىالمؤتمراعمالضمن)يزنذيلنمميف

.222صأم(،899سويف!نىالآدال!كلهةحامد،

الفاهرةللكثال!،لعامةالمصريةالهيئة)بيبرسالظاهر:عاشورالفتاحعبدسحد/اثظر

.124صم(،1002

.14الورقةالسيرةمخطوط/ئطر

خدمةألفاظوهوقولىوشعار،والجماعةللفردالشاراتوهوفعلىشعد:قمممانولاثمعار

ى!(السر)كلمهمماموئثومالمعار!،فىلهاوينعارفون،الفتالكدلهالدضالحرنكانوا

كىيا)كانالمهاجونشعارأنهائمامابنيروى.اخادالجندىيصفألتىالحديثةالعيوش

وروى(اللهعهيدبنى)ياالأوسوشعار(اللهعبدبنى)ياالخزرجوشعار(،الرحمنعهد

الرسولان"جمرشس"وذكرمحمداه(يا)كانغرباءبوموأصحابهخالدشعارأن."الطبرى

نداؤهوكان8اركبىاللةخيل.يانداءهكانكما"خيركليا,"شعاركانوسلمعليهاللهصلى

.كان4اليرمويرمجميدةابىشعارانالواثدى."jj!ر"البقرةسورداصحال!يا:للمتاخرين

القبا!للمنويخرهاوالدارملحميروشعازا،لليمنوشعازالعسآخرشعازاذكركماأمث"امت

انظر:.الإسلاسالجيشوشعاراتنداءاتحولللمزيد،المسلمينلقلائلككوهكذا،المختلفة

254255،ص،الحربيالنن!ن:الرؤوفجمد

Iلرقةالسيرة 5 i.

37.ص،سابقمرجعالبفنشا،ض!ة:شميسالمنعمعبد

!ورةوسلممحبةاللهصلىمريملهنعبسىولد:الجاحظقالمصر،صعديخىموضعأهناس:

صريخىالمطارالروضالحميزفي:انظر؟اليومإنىبأهناسقائمةمريمونخلةأهناس،

كورداسمأحدهمالهمصرلعوضعيناسملالفتع::إفناس:بقولهياقوتيئ!كرها62./اا!ار
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واهنال!البهئتمنا،كورةإنىنواحيهاوأضيفتالملدنة،اهناسلقصبئها:يق!اولنىالصثيديى

وذكر،الفسطاطصل!عدةليستالنيلضبىعلىوهىأكثرها،خربوفازليةضيمةهذه

المجيد:النرآنبىالمنكورهالنخلهوأنأهناسفىولدالسق،غنه،السيحان!ضهم

السلام،عليها،مريموانهنلا،موجودة6جنفازط!اعيدصئسافطالنخلةكعذعإليكوهزي

واليها،وزيتونثمارولههاألاثمام،إنىوساراالس!،كف!،المسيحنثماأنتجىبها*مت

محىمنهاخزبخ،الحكمبنمروانلهنالؤيزعدلنالأص!هغبنمصصلندحعة!نمس

أيفنا:البهتعناكورةفي!الصونواهنص916.سنةفتلئمويخرها،الواحوقصدالسلطان

284.لم1اليلدانمعجم.كبيرةفرية

،(م1202القاهرةمنير،الؤيزجمدعمروئحق!ى:)الغراءالبهنشاقوحسيرة/انظر

مدسوعة.صفحاث

عليهايركبلهعارضةأحمايتصلالخاثمبية،الفوانممن!دصجمارةعامبشكلالمنعثيط:

ؤ!حمل،أخز!ثهةمنؤطويلأثهةمنقصيزا!كون)الس!(،لهيق!طويلخاثمبىعود

ؤ.الفوا!11ؤاحدةكعالنهكانتإذاالصندويو2بسمىمعاك!شائفلاالفصبرةثهنهمنالسهمفذا

فذاقال!سواءالمئنوفتحملالتى"الكفة"الطويلةجهتههنيحملكما،أثقالثملةكانتإذا

ئيآر\يعسىألاثمصمنكحهلالطؤيلةجمتهمن!السلإ"ويتصل6نفطبرميلاؤحجزاالأخير

انضاءوريدبفوسيعضللألهالتىساسمأحيناعاليل!بطلقكانئولاب"،بواسطهشدهلمكن

ؤهى،الحجارةقدفمجثي!فمنها4أنواغاالمنجاللىكانتالشد.حالةنىالدولابداركلما

أيفناؤتسمى:السهامفذفوقجانلئالحصارفيسيمالاتأثيزا؟القديمةالحربيةالآلاتاشد

06بيقطولهايتراوحالحثمهملةسهاناترمىكبيرةاقواسعنعاردوكلأمتالزيار،بقس

تطم!حثلرتهفئالهمفىالئركيدلهالأعداء،النكايةشديدالسلاحهذاسم.وكان018ؤ

الميدانمدفيةهذهايامنافىيشبهفهو،والمصكراتالدورتحرقوبعدابلهوالآلراج،الحصون

)دراسةالمنثنونبخىالأل!الزردكاف!:أرن!غالظر/ا!نللمزيدتمافا.كعملهاوعلهالئقدلة،

عيد.2؟صام(،869الصبيالعلمىالنراث)معهدحليثامعة،هنديإحسانؤتحق!:

.156ص،المعارفدارالإسح،صدرفىالحربىالنن!ن:الرصف

سايق،مرجعالئحقى،مقدمةالعزيز:ع!بدعمرو؟37صسابو،مرجع:شميساشعمعيد

33.ص

للسيوطى،تاركاالخلفاءهامشمحىمطبوع)،لدولند!هيرفىالأولآئلر:اكهعدلنالحسن

111.صد.ت.(6

69.لدنة،السيرة

71.لرفة6المميرة

الخططبذكروالاغ!ارالموا!؟المقريزيراجعالعاصبنوعمروالراهببينالحوارنص

.217/هـ(6ا818بيروت،الطميةالكئب)دار،والآثلار

!مةتحقونمقدمةالؤيز:عدعمرو142،ص،الؤاء!البفاتتافتوحاحمد:كاملبراهيم
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37

SA
93

06

62
63

64

66
67

68

أتجابيذ(ط!زاعقفهغوازسزتضكيلي،فيك!ذفغيخع!أتغانفيل،كأ!نخابزب!قعرقتتزى-أأتنم

-----/6.-أ.ا-4ئريضسورة

83.لرفة،المسيرة-

94.صال!،المخطوطالسبرة،-

والأحاليثالمرؤ!اتتقدلاماممفترحأحقلأبدمنمرارظلالذيالصلعةلاساطيرحقلاتاع-

فىيكونواأنهاشيينوإخيهاريينثثوييندينلرجالمصدرهاصالسؤالدونمنوالفصص

وهووالمعنطاقمحىلهاوئرؤجضنقبلة،دينيطابعزاتعربيةميثولوثيةارضيةئناة!اد

منالاثمهداءأىادلحدطدعلىالفدرةلطموكانالبق!متا.فلوحس!رةليصداهندلممسما

النفاصيللطضوالإحاطةالوصولوصصلةالممملمينيخرمنالقنلىا!ادحتىاوالمسلمين

إلىدفغهحطرةفىالراو!عجطتالفديم!مصروناريخال!طزنطيينملو!حولالناريخية

أمحم"."واللةكمفولةالمازق،منالهروب

-Norris, .H :.T The futuh al - Bahnsa and its relaton to pseudo maghazi

and futuh literature ، arabic slyar and Westera chanson de geste in the

.middleages

الص!يةوالسيرلفتوحو(دليالزالنةبالمغازيوع!هااللههتشافتوحهـت:نورشى،

؟الشاء"الههئنتافتوحاحمد:كامل)لهراهبم؟.الوسطىالصورفىالغرسةالبطولةوأشودة

.451ص

هـام/534857فىالقسطنطينيةفتحهـحتىمد!6288مناستمرالصراعهذا-

نيلمم!ئماولاالبيرنطونعلىالصبيةالمنطقةلىالنمعبيلوعىأطلفهائسمية"الروم"-

مسمىاطلقتالتيوليلةليلةالفحكاياتفيقوياصداهاوظهرالصليبيينعلىالائمعيةالآداب

انالكتاباثمنالصيدتشطعولم-أيضنابالفرنحيعرفواكانواوإن-الصليد!ن"الروم!محى

عىالمصطلحتناولتفقد!بفمناسيرةوم"اما)rنشاولالحكاياتانمنهمظتابينهاتربط

الؤيى.الكاثوليكىوالليزنطىبينكبيرفرقدونالمسيحىالآخر

)دارملكهمبضرةللنصار!ال!هاقحشالإماممناظرةوفائع،العجيبةالمناظرة:الخضيريمحمد-

م(.0502الرياضللنشر،الوطن

.231لرفةلىالمخطوط-

.211لرتةدالمخطو!ر-

الفويدالسيفويف!الحليد،ذبروالفالوذوالفبىلاذفوي!،ونعريبهافارسىيصلطكلمة)الهولاد(-

)من(القطغةيى(القد!ب،ينالقطعة)بهاء:،الفلذةمنالفبىلاذأماالجبدالصلبمنالمصنوعهو

فصتدنؤفؤقصوف،الخلالدمنوالفوتنماخفغقا(واكلاذوالقخيم،والفضئل!الذقبوالقال

يخىالسيفزكى:أتزخمنعد؟9/454الصوس/ناجانظر.للمزيدخ!فهمنالئنقىالحليد

.237صام(،579الفاهرةبمصر،المصبىالكنابدارآهطابع-الإسلاميالعالم

.12لرنالمخطوط/السيرة-
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ليزنطةسطة:ابوالأمين!العيدةالدراسةراجعالصلهيةالملاحمفىبيزنطةصورةصللمزيد-

،الطحاويحائمنحرير،الوسطىالصورناريخفيدراساتكناب)ضمنالعر!ةألملاحم!ى

م(.3002القاهرةجمن،دار

لمحلةفىمشمورالصجةبحثالمصادرفىالصلي!ىالمقاتلقاسم/دكتوربم،صورةعدهمظس-

الم،ا.لهممنة6rv/لمصرةلتهرخقه

.541،461صم(،2102القاهرة،الأسرةمكتبة)سلمملةوأورباالممملمونثاسم:جمدهقاسم-

913.ص،المخطوطالسيرة-

دا.9مأ6المخطوطالسيرة-

.701صالمخطرط،السبرة-

.291صور،مخطوهالسيرة-

.178صد،مخطوطالمسيرة-

yص،sمضط،السيرة- . ; I i.

الطميةالكتيدارعطا،القادرعيدمحمد)نحقلىالملوكدوللممصفةالسلوك:المقريزي-

1,ملرت V،)9,1،\ق3،جام rبعدها.وما

،الم!ارف)داروئالفيةدراسةالوسطىالصورفىهصرفىالنمةأهلثاسم:عهدهفاسم-

.939-1مر،ام(،779الفاهرة

.541ص،سابقمرجع:جمدهقاسم-

.1،491"19ورقةد،هخطوط،السيرة-

.51،16صم(،1102القاهرة،للدراساتعين)دارتاربخيةاوراق:!اسمجمدهفاسم-

الوسطى،الصورنا!يخفىدراساتكتاب)ضمنالصبيةالمئحم!ىسصة:بيزنطةابوالأم!-

523صم(،3002الفاهرة،عبندار،الطحاويحاتمئحرير

والعاداتالنفلأيدومجموعةألحباةلآسلوبالوصفبةالدراسةنضمصلةكلمةالإضثراما:-

فترةخلكلمدنمجتمعاومعنةثماعةلدىالاثمعيةوالمائوراتوالفنونواطواتوالقيم

سلسلةالإسمان،محمئاريحفىفصولالانئروبولوجيافصة:فهيمحممين.انظر/محددةزمنية

عالم،الرحتادل!لهيم:حسينلظرو-1-189ص،8591فبرالر!دلة،المصعالم

lيتالكو،831دالط،فةالمص i 8 i94ص؟(م.

.أ؟،9فلر،ك12مخطو:ةالممير-

.38فةالور،كمصوط،ةأسير-

للصو.وصفهافىالسيرةامئدادوعلى6متنوعةورقات،!الشالوط-

95.لرفة،السيرة-

.259ص؟س!قالمرجع،عيدهفاسم-

والفولكلور،التاريخبين:فاسمجمدهقاسم/انظرالئاريخيةلحخداثالشحيةالرويةصللمزيد-

http://www.al-maktabeh.com.4126أ01ص
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بكهـالمغو-فيال!ربيةوالحييلى3الخة

لبةالمطفقزةنطيةحتىاععربيالفتحبدايةمن

)78-22(!/497-682ء(

*(أمنصورمحمودسعدشاهندةد.

المقدمة

القرنخكلعام،بشكلالمضببلاررتار-منمهمةحقبةعلىالضوءالبحث!ايلقى

الإسيةالفتوحاتبمرحلةالم!وفةالمرحلةوهىالميلادى،والئامنالهجرى/السابعالثانى

حكمولترةالولاةصرخكلمن،الإسلامىالصبىالوجودتدجممومحاولاتالمونلى،لبلاد

البربر.ضدالصبدخلهاالتىالحروببكثرةمووفةكانتالمرحلةفهذهالمهالبة،

الصبمنكلإليهالجاالتىالحربيةالخدعلدراسة،للموضوعاختيارىجاءضاومن

منتار!خيأ،الموضوعلتاولقالهلعيناوحيرلذا،المرحلةلككفىسواء،حدعلىوالبربر،

.الأحداثمعراتوتعيرالأمورمقدراتتسييرفىودورهاوالخديعةوانواعها،بالحربالت!يف

ط!طعىوهوأمر،الخليقةلدايةمنالبصربنىفىواقعةالحربأن:مقدمتهفىخلدونابنفيقول

اختصولقدوالفر.بالكرأخرونوعصفوفأ،بالزحفنوع:نوجمنعىوالحربامة،منهتخلولا

فطليسوهوقتالالحرول!،منالأخيرالنوعبهذاالمونب)1(ا!منوالبربرالصبخلدونابن

فىمؤخرتهمفىيتخنون،ذلكمعإثهمإلا،الزحفقتالفىماالهزيمةمنوالأمنالئمدةمن

لياضطرواالصبولكن،القتالفىالتاليةالمرحلةفىإليهااللجوءيتمثابتةصنوفأ،القتال

إلىوالفر،الكرمحىيغمدكانأنبص،الحروبفىأسلوبهمتحيرإلىالأخر!بالأمماحلكاكهم

U(.2الزحفعلىالفانمةالأخرىالحربنوع

للا!قاعوالحيلةالخديعةإلىاللجوء:الحروببديايكمنفإنهالتطوواتهذهكلومع

لاحيثمنوضلهالمكروهارادته،والخدعةوالخديعةتخنيهماخلافأظهارهوفالخداعلالصو،

منكانتولنلدالتضرف،دقةمحىوالتلرةالنظروجودةالحذقفتفىاللغةفىالحيلةأمايطم،

وئثظيمالأسلحةوثود؟الجطوش)كثرةالظاهرةالأمورجانبإلى،الحروبفىالطفرأممباب

يفعالتىوالتئطليعالارجاففىوحلهمالبشرخدعمنإماوهى11خفيةاسلالي،..إلخ(القوات

الحصر،لاالمئالسولعىبضهاخلدونابنمنهاذكر،!يدةالحيلوانواعا)3(؟التخنيلهبها

بونض،الحاضمناطقفىاللكمينوفى،العمالفىالمرتفعةالمناطقإلىاللجوءمنها

الإسمكندرية.ثامعةالآداببكليةالإسلاميةوالآثارالتا!-بقسمملرس)*(
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نوعالغالبفىامةلكلإذ12والحللالخدبعةاسالببمنوجمرهاارلثه)8(،ولهالتالىالصومفاجاة

فىالتاولهاسوفاللقاءاه)5(والتىمنوحهنم!المكيدةمنوضربالحيلةمنوصنفالتدبيرمن

بالتفصيل.البحث

الفتح.مرثلةفىالحربيةوال!يلالفد!.

الحيلمنالصيدإلىاللجوءفىأخذواالمؤب،بلادالناتحينالعرباقداموطنتانمنذ

كلألواعموفاالوبوانخاصة،الفتحعليةإتمامبعة،والخديعةالمكروأمماليي،الحربية

السابفة.الالكيلةالسنواتلككفىعليهمطراتالمتىالطيمة؟الأحداثهذهبكلالعهدحديثى

إلى،بالصدفةجاءتحيلةفمن،الحيلمستوىفىتدرجاالأحداثسيرخلالمننلاحظوسوف

،.لهامدد!رأخرى

سنةمصرفتحالعرب-بداهةوالمعروفالعاصعمروبنبقيادة-للعربتمأنهص

فعلردنلكوكانالؤيية،مصرحدودتامينإلىالفاتحينالصبأنظاراتجهت)6(،م86؟هـ/52

منذبداتالئىالفتوحاتلحركةاسلكمالآللمغربالعربفتحيصحيثلمصر،فتحهمبصطبيعآ

النايةمنالمغربفتحقيمةإلىبالإضافة،الراشدينالخلفاءأولالصديقبكرأبىصمراواخر

الشامحمايةالوبعلىنحتمكانثمئلماالنتح؟وهىأبجدباتمنتصوالتى7(،)الاستراتبعية

.المغرببفئحمصرحمايةعليهمتحتمأيضنافهى؟مصربنتح

غبةوقفت)8(طرابلسمدينةانإلا،برقةمدينةعىسيطرتهفرضعمروفىنجحولقد

كلألتالتىالحصونحرليفىالىبخبرةلمكةنظزا،فترةعلهماستصتانليطريقهفى

دونمنالاثمهرقرابةالحصاروامتدالبحر،ناحيةمنإلاالجهاث،جم!منبالمدينةتحيط

افراد،سبعةمنمكونةالمصكرمنجماعةخرجحينمادورها،الصدفةلعتأنإلىة،Uف

الأمرعيهم،القيظواشتدالصيد.بغرض-المدينةفتحفىالفضلصاحب-المدلجىمنهم

راسيةالروممراكبليجلوا،أنفسهمصللترويحالبحرشاطئإلىالتوثهإلىاضطرهمالذى

طريقأتاركأالسور،شالبحرانحممارالمدلجىلاحظعندماحدثتالمفاجأةولكنالشاطئمحى

ودخلتسريعأالقرارالصحرةالجماعةط!هواتخذت-المدينةداخلإلىأشمللمنهيمكنهم

تم!كتوالتىالحبلةدورجاءدورها،الصدفةلعتأنوبصوهناالضيئ،الممرهذاهنالمدينة

لهننين:.أكبرهاللةاكبرالله60اللكبيرفىيبدأونومنهاودخولها،الكنيسةإلىالتوجهفى

الإسراعوسالتالىلالداخل،منهمجماعهوحودبخبرللمددنهالمحاصرينالمسلمينإعلمأولآ:

بنجلتم.

قبلمنبالفكلاختراقهاتمقدالمدينةان؟المدينةداخلالمتحصنينالرومإيهامثانيأ:

المحاصرين+المسلمين

نأظنوابدما،بسفنهممسرجمنبالفرارالروموأخذ،الخدعةنجحتوبالفكل

!ط)9(.افرادلع!هعةوليس،المحاصرينالعربمنكبيرةأعدادبفكلسقطتقدالمدلنة
http://www.al-maktabeh.com
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لفتحأ!ضأالحيلةإلىالعاصعمرولينلجا،طرابلسمدينةفتحفىالخديعةنجحتوملالما

نجاحلدمهطمننون،الصبوجهفىطرابلسمدينةصمودمحىاهلهااغمدوالتى،سبرتمدينة

.بالأماناشصهمالذىالأهر،الملينةأسواراثتيازفىالصللا

هذهمثلوكلألتأولأ.لطرابلسإصقاطهمدونمنإليهمالعربلوصولسبيلنلا

إسقاطها؟عرومنتمكنفلمالطرالهلس،حصارهأثناءالعاصعروبنبلصقدالمطوهات

حينعلىومفاجاتها،يمكنماباسرعسبرتإلىبالتوجهإياهمآمراكبيرةقوةبإرسالسارع

أهلهاوائخاذ،المدينةأبواببإكقوقيامهمإليهمطرابلسسقوطأخبارتصلأنقللضة،

9(.)0الدفاعوضع

فلرةالخيالةلسمظانفىللالخصكان!واللىالخد!عة،إلىالعاصعمروبنعمدوهكذا

اليوملهة،عكالتهمعىالقريبةالمراعىفىماشيتهملتسريحالوابهااهلهايفتحبطماالصباح

")91(.العربيدفىسبرتوسقطثالخدعةنجحتوبالفكل

لرفضنتيجةإفر!قية،فىتوقفتالفتوحاتحركةفإنذلك،كلمنالرغمرعلى

الوقت-ذلكفىيصكانالتوممعهذالأنفيها؟التوسعمننوعلأىالخطاببنعمرلخليفة

عنينهاهإلطفكش،العاصبنعمروقبلمنالمغامرةأنواعهننوعأ-نظرهوجهةمن

وعاد)12(.بقيتهاأحد!ونوهالابهامظورغادرةمفرثةولكنهابإفريقثةهىما:ويثولذلد،

وتولىالخطاببنعمرالخليفةاستضمهادحتىبهامقيمأوظل،ولايتهمقرالفسطاطإلىعمرو

ولايةعنالعاصعمرو،بن!لأنغمانفطهماأولوكان،الخنةعفانلنعثمان

م)13(.645هـ/25سنةالسرحأبىبنس!بناللةلحدوكدهامصر،

فىالسالق،الوالى،العاصبنعمروسياسةنفسعلىممطبنعهـاللهسارولقد

بناللةعهدفكتبو!قمون؟)14(إفريقيةأطرافمنفيصيبونالخيلجراندفىالمسلمينإرسال

إليهفكتب!وهاأ!ا(،فىواممتاننه،المسلمينحرزمنبقرلههايخبرهغملنإلىذلكفىممص

فخرج،الصحابةلكبلراستشارتهبصونالكبؤوها)!؟(،يأمرهم)11(647هـ/27سنةفىغمان

ألفأ)89(.عثمرينفىمصرمناللةجمد

امتدقدنفوذهوكانثريجوريوس)91(،البيزنطىالقاندالفترةهذهفىإفريقيةيحكموكان

ممبيطة)21(6لهمدهنةالنحصنفىاستصاشهجريجوريوم!اتخذوقد)02(،طنجةإلىطرابلسهن

سبيطلة،هنأمي!بضعةبطمحىتقعقمونيةباسمتصفبلدةفىعمكروافتدالممملموناما

اوالقتال،أوالجزيةالإسكلإماوهى:شروطهمالمسلمونوصضالمفاوضاتمرحلةوبدات

عهـفاثملالجانلونأ22(.ب!متفرقةبمعاركونلكالصمكرىالتاتماطبداالمناوضاثفاثملتفلما

كلرودثم،الظهيرةوقتحتىالصباحمنالنهارطواليتقاتلونكلألوابطماصمها،فىالله

الئالى.اليومفىإلاالقتاليستانفونولامصكراتهم،إلىالطرثينمن

الزبير،بناللةجمدبقدومإلال!تهلم؟الوقتمنفترةالمنوالهذامحىالحالواممتمر

القتالإنهاءمنتمكنهمبخدعةمم!بناللةجمدعىأشارالأحداثسيرعىاطلاعهبصوالذى

الطهيرة!وقتحتىالصباحمنلهمالسلمينقت!محىالروماغادانبطخاصةاو،لصالحهم
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الوئتفىللقتاليخرجالأولالقسمفسمينةإلىالجيشلققسيمالخطةتحيريتمبانونلك

الثيف!منالثانىبالقعممإذبالصدة،الطرفينمنكليهمكالعادةالقتالانتهاءويصالمغاد،

.النهارقتالمنأنهكواقدالروم!كونانلييخرجالمسلم

جرحيروهلصبالدكيلة،ليستأىادمنيدلصانبصالروموانهزمالخطةنجحتوبالفكل

الممملمونفيهاوغم'Sufetulaسبيطلةموفعةبامععرفتوالتىالمصكةهذهفىنفسه

عىالاستيلاءفىالكلجرالاشصارهذايشظأناللهجمدأرادالمنطلقهذاومن.كثيرةغثم

صنإلىعمكراسنيروقدوغموا،فص!وا)23(قفصةفبلصالبلادفىجيوشهفبثقرطاثنة؟

نلد،المدنرؤساءراىفلماأ"2(،الأمانمحىوفتحهفحاصرهالبلاد،اهلبهاحتمىالذ!،الأثم

يكفانعى،الذهبمنكلطارثخمانةمن!ياخذانسصبناللهجمدمنطلبوا،إفريقيةفى

الطيمالنصرهذايشكلاندونمصر،إلىلل!دةوتاهيففكلأتى)25(،حيثمنووودغهم

لهإفريقية.للطسلمينقاءةإقامةفى

نملووقد،إياهمقصدهليسالصولهالهإيهاممحىاغمدتالتىالخدعمنآخرنوعوهنلا

فيهاخرجالتىالحملةلك!،إفريقيةولايةتولطقبلهافترةفى،نافعبنغلةحملةفىالنوعهذا

فتحمنفيهاتمكنم،هـ/46666عام)26(الداخليةللصحراواثمتوثهأفارسباربصانة

وكوار)28(وجرمةوفزان)27(ودان

أنبطكبة،انوشبدو،الحصينةخاوارمدبنةسوىالمعروفةالمناطقمنله!نبقولم

إلىلعافقدولنلكمعهود؟دونمنخاوارفئعكيفيةفىفكركوار،مدينةحصارطولانهكه

مممهرةالمدينةصلتص91وسارالمدبنة،محىالاممنيلاءفىلهنيةلاانهأظهربصماالخدعة

جنله!سترءوبانالمصكربضربأمرإنهبلبهذايكتفولمنمامآ.اهلها!طمننحتىلي!ثلاث

ثندهاستراحانوبص"الفرساوجمنالفرسماءباسمعرفموضعفى،الحملةهذهغاءمن

وبالفعلقلل،منسلكهالذىكراخرطريتامتخذا،اخرىمرةخاوارإلىالصدةغبةقررتمامأ

خمممةنحواستمرتالبلادقليفىصحراويةحملةبنلكمنهيأالمدينةفتحفىالحيلةهذهنعحت

اشهر.

إلبهاالتحاالفنح،عليةلإنمامالأحبانبضىفىوالمكر،الخليعةإلىالعربلعاومدكما

غبةاستاثمهكجاءفلقدالمؤب،!دفىالصبئقدملصدمن!ممحاولةفىأيضأ،البربر

منه+والانثقامنفعلنغبةمحىللتضاءالحيلإحدى)92(إلىكسيلةلجالدماواصحالط

ولهلس!لهنار،المهاجرابو!دعىالإسلامإلىدخلقدكانكسيلةانالم!وففمن

اليربر،ملودهنانه"اولمكانتهلهكسيلةابوالمهاجرصفه!بةقدمظماكبطلته،أسلمتكمميلة

فىواظالاغباربعنالمهاثرابىنصيحةياظلمغلهةأنغولطك!طاا)03(الإسكل!شحكمولم

شخصى،سببإلىيرجعالمعاملةسوءفىالممببكانوربما.شانهمنوالتضثرمعاملتهسوء

غبة)31(.!والمهاجرلأبىكسهلةمصاحبةوهو

لينارابىابننلدصجمروقد،الصوابجانبهاقدغبةسياسةإننيهشكلاومما

إلىتأتىوأنت،الصبثبابرةلالوبيئألف)ص(الرسولكان!صنصمابنس51لقبةبقوله
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لهذهكانوبلتأكيدفتهينهإه.)32(.بالفرد؟العهدقريبعزه،دارفى،قومهفىجباررجل

فلأشهزلهقلهةوالضرالسوءنفسهفىأضمر)33(الذىكسيلةنفسفىالأثرأسوأالسينةالمعاملة

منلقبيلتهالاتص!فىنجححلثله،الروممراسلةبصالصبمعسكرمنوهربفرصةالل

الجنودتفروفرصةمشظاللصلطالتكمينفىكمميلةنجحوبالفكلالفا،نحوخمممينوحمعجديد

صحبهقدغلهةكانالذىالمهاجروابوغبةاستائمهدحيث؟القيروانإلىالصدةطر!فىغه

م)"3(.683هـ/64سنةنهـودةموقعةفىهعه،رمنبالصيدمكبلامعه

ثىغبةاستشهادفليتداجمات،العمللهذاكانفلقدنلك،محىاقتصرالأمروليت

المونب.فىالصليحاضرةالقيروانإلىالمنتصرةالبربرجحافلاتجهتتهودة،موقعة

البلوىقيسبنزهير3واجهغدما،أخرىمرةللخديعةفرشمةالعرل!وقعولقد

حدعىحملتهمنانتهالهبصللمثمرقصدتهطررشفى،وأتباعهغبةمصيرنفسواصحابه

عرفتمصكةفىفق!واحدجمرلينجولممعه،ومنهوحياتهاثرهمحىضدكمىإلىالمضب

)64-سنواتخمسمدةببرفةاقامقدكانقيسبنزهيرأنالمووفومن)35(.درنةباسم

يدمنالقيرواناستعادةمنلهايتمكنالتىالإمداداتانتظارفىم(683688-هـ/96

مميطرئهمفارضونالعدينة*عىبالاستروءالرومسارعبرقةمنخروجهوغد)36(،كسيلة

شقىلينزهروضعفىرانجين،وسبىونهبوسلبتخريبلاعالقامواحيثعيها،

)37(.أخرىناحيةمنالبربروبينناحيةمنبينهم،الرحى

إلىالصدةقررممم!،موكعةفى،كسيلةمحىالقضاءفىزهرنعاحفبطحال،ايةعى

ويبدوانوأهلها،بالملينةالرومفطهمامسامعهإلىوصلبرقةمنمقربةوعىالمائمرد،بلاد

الرومكانالمدينةزههرطوغوغد،برقةعنالرحيلفرروازهيرلمقدمعلمواكدماالروم

رثلأ،سلهينسوىتبلغتكنلمقواتهأنإلا،مقاتلتهمضرورةزهرقررضأسلاياهم،يدخلون

ناإلا،الأرضلوعورةنظراخيلهموترلقلهلترجلأصحابهفأمرغه،رثالهمصمانفضبصما

واممتشهدوا.الصمودالرجالةالمسلمونيشطعفلمعي!هم،لكائرواالروم

لطما،قرطاجنةداخللهمالمحاصر،النصانبنحع!انمعالخديعةالروماستخدمكنلك

فىبالفرارالرومسارعالقتالأوقففلما،حسانمنالأمإنثطلبوا،الموقفصىبةأدركوا

لطررواتخاذهالساحلىللطر!تركه:حساناتبعهاالتىالحربيةالحيل8ومن)38(المراكب

)93(.البلاطداخلصحراوى

الاستقرارفترةنطللمنصبر،بنهوسىيدمحىالمغرلي،بلادفتحللصبتمانوبص

باسميصفوهوما،المضطربالمغرببلادتار-فىجديدةمرحلةلتبداال!لادفىوالهدوء

.الولاة!ر
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الوقى.!مرماالحرقيوالعيل3الت

اهـ/16عامنى،إفريقيةامرالحلهحالي)."(ليناللهميدتولىفقدالأمر،كانماوأيأ

47 r9ولاللأعىالقاسمالفهيشخلففنجده،ومواليهابنانهإلىولايتهبأقسامعهدوالذى"(،مأ

المونبمنوالاهاومابطنجةالمرادىاللةعدبنعمرثمإسماجملإلىويعهدهصر،

بربردفعالذىالأمرالبرلير،حعمابمحىعمومأللعربمتصمبأاللةعيدكانولقد)2"(،الأقصى

فىونجح،نافعبنغبةبنجميدةأبىالنحبييإليهمفارسلضده؟الثورةإلىالأضمىالسوس

)3"(.السودانارضوبلغعيهمالتظب

السيرةإساءةفىاللهجميدعالاستمرفلقدالحد،هذاغديتوقفلمالأمريلطوأنولكن

السبرء"(.اساءالذىطنجةوالىالمراد!اللهجمدبنعمرهووطاةأشدهموكانالبربر،مع

فطى"(،القكلأهمنكثيرإلىالمؤليةالطيمةالفتنووقوعلدتففمالتهسببأمذاالنميمفطهفكان

المضبارجاءفىشنشرسوفنبرانهافإنالأفصى)46(بالمونفىالثورةهذهاندلاعمنالرغم

جموعالجهتفمدم،74اهـ/231ممنه،صلوهحلثنثسهبالوالىعممفه،الفوضىمسلهلهكله

دخولهافىنححميسرةأنإلاعاملها،لهئصدىحبثنحوطنجة،المطونىميممرةبقيكةالثوار

المموسنحونلكليجموعكلاتجهتثمالمرادى،اللةجمدبنعرو!كلعيها،والاممتيلاء

نأولهمجردالفيروان،إلىللتوجهيستصميممرةأفئمعيها،السيطرةفىنجححيث،الأدنى

aجميدةابىبنحبيبطلبفىارممل،الحبحاببناللهعيدالأنهاءهذهبلت illخرجفدكان

،الصبخيرةمنجيئىبإرسدأسرعكماالبربر،خطرلمواجهةصمالية،إلىحملةرأسعى

.ميسرةلملاطاة،الفهرىجميدةابىبنحييبنخالدبتيلاة

إلىميسرةإئرهمحىتفهئرشد!دأ،قتالأواقلللا،طنجةباحوازالعيشانالتقىوقد

جموعانإلاالتقهتر،فأئرعليهتدورسوفالدانرةبأنشو!ميسرةويبدرأنطنجة)7"(،

منالعماعةتمكنالتىالخوارجمبادئحسبونلك،و!لكوهعيهوثاروانلدعيهأنكرواال!ر!ر

ألا؟الصفريةكلاةمنزجممأمنهبدلأوولواطر!قهم)48(،عنانحرفماإذاالإماممنالتخلص

النهرىح!لىبنخالدفطنفدمالذىالوفتفىهذاحدثوقدالزنائى)94(.حميدبنوهوخالد

بطنجةالثورةنحومركز

إحرازمنتمكنهخدعةإلىعمدالأمور؟بزمامالزناتىحميدبنخالداسدانولمجرد

أحدهما:قسمينإلىقو)تهفقمممميعرة؟سلفهمصيروتجنبهالقيرة،الصبجروشمحىالتقدم

جيشمحاصرةإلىادىمما؟خلفهمنفالتفالاخراما،الفهرىحبيببنخلدثيائ!مواجهةفى

ابىبنحلييوالدهلجيشالاتص!منتمكينهاوحتى،عليهال!دةطررشوضع،حبيببنخالد

خالدإئرهعىمكلغيففتالبينهمفكان،محكمكمينفيشلفوادىمجازغدالمرالط،عيدة

سامععىالأئراسوالهكلنالذىالأمرمعه،كانمنوجمبعالفهرىعيدةابىبنحبيببن

J/7-ا0!74ا23سنة،الأشرافمصكةباسمالمعركةهذهصفتولقد(،')0الخلاطة t.)51(م
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حبيب،لنخالدجيث!محىاللرلهرجموعلكلآلرتكيفالقيروانىالرم!لناويصور

ومنخالدفقتل،الموتإلىوأصحابهبنفمطفنقى؟الطريقةلههذهيهزمانكرهائهإلافلألهزم،

واحد)52(.رجلأصحابهمن!لمحئىمعه

اهـ/25ا-55)الملكعدبنهشامالخلينةمممامعالسيئةالأخبارلككبلصإنوما

فقفل،القدوممنهيطياللىجميدإلىالخلينةفارسلعيه.الأئرأسوالهاكانحتىم(723274-

م)3.(.74امارسهـ/ا23سنةالأولىجمادىفى،الشامإلىعالداالحلحاببناللةجميد

ثيشأضمامسيرم،174ابريلمارس-./eأ23سنةالاخرةجمادىالئالى،الثمهروفى

عهدوقد(،"إفرفية)4بولايةإلطعهدكماالتشبرى،جماضبنكلئومقباشهمحىجكلضخمأ

بشر)55(.بنبلجاخيهابنإلىب!همنةبالتيك

انإلاضنهمبمد!منهإيملألأالبر!رلصفوفبلجباختراقالجثبينبينالمصكةوبدات

اكثرهمكانإذاخيلهمو!كةالصبةخيلكثرةراواغدماالحيلةإلىأخرىمرةلجاواالبربر

فىملكافمينالفريقان!صيرحتى،خيولهممحىمنالصبإنزالكيفيةفىيفكرخالدفاخذرثالة،

وثهوهائمأليابسة،والأنطاعالقربأن!نالههافىفطفواالصحةااالرمكإلىفصلواالقتال

كمالكئرتهمال!رلهرحاثةنلهوكان،أكثرهمفنرلالناسونادىالخيلفننرتكلئومنحوعمكر

اا)56(.المسلمينخيللكافئخيللهمتكنلمأنهم

سوىبلجخيلمنيبقولم،خيولهمعىمنالصليإنزالفىاللربرنعحالحيلةوبهذه

انإلا،المرةهذهنجحوبالفكلالبربر،صفوفاختراقأخرىمرةيحاولبلجوا!،ألافسبعة

مصكةفىالعيائمكواشتبد)53(،الجيشبقيةصوصلهخلفهمناحتفافمنتمكنواالبربر

حب!يهنطلياصابي،مامدىكلثومراىوغلما،الصبهزيمةمنفيهاالبربرتمكنحاسمة

إلااا،القتالاوليهأنامرنىقدالمؤهنيناميرإن51له:فقالهوالقتال،!تولىأنجميدةأبىبن

)58(.الأوانلفواتنلكمطلاالصضهذارفضحبيلأان

تمكنIIUJ،الأوانفواتليإلاوالائمورىبالراىالأخذأهميةهدىكلثوم!لردلموهكذا

انهمكيفالمؤرخونلنافينكراستبسالكل،وشدةءدهمكثرةبنضل،الصبورءيمةمنالبربر

فحلقواالمشرقبخوارجنلكفىملدثينالسراريل،إلاعيهمليسمتجرلين،صاةبرزوا

ل!ئرسهم)95(.

منكل!منتمكنواكماالنظامى،الصبىالجيشهذاهزيمةمنالبربرتمكنوهكذا

وجوهمنوكثيرالقرنى،وهارونالرومى،وهغثجميدة،أبىلنوحلييجماض،لنكلثوم

بنللحإلىفعالوا،منهمفرضاحتىوياسرون!ويفلكونهميتبصنهمواخذوا)06(،الصب

منمعهتبفىمنمعالنرارمنتمكنحيثالتتهئر،فآئر،المؤكدةلهال!مةا!فنالذىباثر)61(،

)62(.طنجةإلىالائمام،اهلمنرثاله

المضبلىالئورةمركزكلألتانهاخاصة،طنجةدخولمنواصحابهليجيتمكنلمولكن

الحصارضربوا!دال!ربرامابها،والتحصن)63(سبتةنحوالانجاهإلىاضطرهمماالأضى؟

بغوافدالبربروانخ!مة،المعروفةلحصثتهانظراإسقاطها،منيدسواوغدماالعدبنة،حول

اخذوانلكمنينممواوغدماإسقطها)64(؟فىفملواانهمإلااوستة،جيوشخمعمةنحوإليه
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اكلإلىيضطرواحتى،يومينلمسيرةالأرضفاقفرتويخربونها،المدينةحولالزروعيحرقون

lلقلورة،هصكةباسمالمصكةهذهعرفتولثدالهدق)5!(،عىوأشرفواوالجلود،يلالدو

ولكث،مهزومولكث،مقتوللالثإلىمصيرهموال،فادحةهزيمةالصبهزيمةصواسفرت

م.147هـ/ا23ممنةفىنلكوكانمأسور)66(،

الأوسطنحوالمونلطالعديدينالقاندئنظراتجهال!هربرانتصارفبمجردحال؟ايةوعى

كلألا-القولسلقكما-أنهماخاصةالصللا،يدمنالتيروانلنزعالعدةيطانفنجدهما،والأدنى

مدينةعى)يوليبنعكاشةواستولىجروشه،معجماضبنكلئومثوجهفزصةاممتغلاقد

ممبرت)68(.مدينةعىالهوارىالواحدجمداممتولىكمافابس)7،(،

محىوالاستيلاءا!سالمؤليفىكلثومانشغ!فرصةاسنغلالهى:الصةوكلأت

جماضبنكلثومانإلا،هوارةصفريةمعزناتةصفريةجيشالتقاءبصونلك،القيروانمدينة

الئبروان،صالصفريةالبرلرإقصاءفىبالفكلونجح،طرابلسعاملإلىنعدةأرسلقدكان

أنهإلامحاشةلقئ!خرجفقدالئروان،عىكلثومناش،الصارىغلةبنالرحمنجمدصأما

قيادةمنخلعهإلىاصحابهدفعالذىالأمر،أخرىمرةالتيروانإلىوعادهجوهه،فىاخفق

بالإنالةإليهيعهدانقبللإفريقبة)96(قاضيأكونهإلىالرحمنعبدضمليرجعوربما-الفيروان

عىطرابلسوالىمعاتف!الذىالضطلى)07(بعرةبنسصدإلىوإ!انهاالتيروان،ص

لجاعكاشةانإلاقبل،منعكالشةعيهااستولىالتىقابسملالبةفىأيوليلنعكلامةمهاثمة

صوليمتجهأقابع!منويخرج،الفرصةعليهعايقوتفنجده-اللهربركعادة-الفيغةإلى

لهبدصدىالقار!عبةبنالرحمنجمدنعدانناإلاع!ها،للعم!طرةأخرىمرةالميروان

موليآبالفرارلاذضدعكاشةامامعه،كانممنكبيرءدوقل!بهم،ال!مةإلحاقفىوبنجح

الصحراء)71(شطروجهه

بنالرحمنجمداستظ،المغربببلادالوبىالوجودعىالبربرىالخطرانتهاءوبمجرد

حيث-إفريتيةإلىطريفهواخذمصر،إلىالشامثندمطمعودةالفهرىجميدةأبىبنحبيي

إنهإلا،v(فاثالوه)2،نفسهإلىالناسداجما-بقدررةهزيمةبطالألللم!إلىهاربأفاراكان

ذاتالثوراتمنأخرنوعأالبلادتثمهدسوفالأمور؟لمقاليدحبيببنالرحمنعدويتولى

73(أليمنئالصدفىالوليدبن!وةئورةنلكومن،المرةهذهالخالصةالصبيةالصبغة

الذى،اليمنىالأزدىعلافابىبرعامة،الساحلصبثورةصفضلا،المدينةعىواسئيلالمه

()74(.القيروانمناميالئد4بص)محىبطساسيوفبموضعالقيروانمنمقربةعىعمكر

وآله:ثبيببنالرثيئعبدصرفىالحرببوالحيدالخة!

قررحيثالئورات،لككمحىالقضاءحبيببنالرحمنجمدعىكانللقدح!،ايةمحى

أ!انه،منالتخلصفىوالدهاءالحبلةاسلوبإلىعامدا،الأخرىلكوالواحدةعيهاالقضاء

منهطاللأ،فارسستمانةنحوفىإليام!أخاهفأرسل،منفردينيواجههمأنقررحينونلك

http://www.al-maktabeh.com



له:خال8،هتونسثصبزحفهمتطاهرانحوالشمالمسيرهاسلكملالذيعلافابىإلىالتوجه

لزهيأنكفاطهرخيلكلهنراتفإذا،الأزدى!افالنبصمكرنمرحنىفارم!سنمانةفىامض

ثوارفىجواسيسهاحدحببببنالرحمنجمدمهدسالذىالوقتنلسفى،5)"!.تونسإلىغه

لمرررعلافابنعسكريطمننحينما،إلياسنبليغفىمهمتهانحصرتوالذ!العماحل،صب

فبنا،علافابندكرتدخلحتىامضا"له:فانلأ.للسلاحوتركهمنونسإلىإليصعسكر

السلاحووضىاغهمإلياسزهيفإذافيي،فاثمبالسلاحتداعواورأيتهمإل!اس،محيهمأشرف

فاكاا)97(.لك!قفانامرتهفقدوكذا،كذامكانفىإلياستاتىحتىتسللوتمحقوا

ابىعمكرمحىبياسطهورفبمجرليحببب،بنالرحمنجمدحدسصدقولهالفكل

اسلكانواحتىتونساتجاهفىشمالامرورهبمجردولكن،بالسلاحتصاحو!حتى،علاف

هنامننحنالأسد:لحطىبيندخلث!.قائلينغهمابتصأنهمنهمظنا،السلاحووضىا

وطواالخيلصفنزلواائره"علىإليهنزحفثمونطف،نستريحهتلا،منتونسوأهل

تضج!ا)!7(.ثمالسلاح

!افأبىمصكرمنجاسوسهفانسل،الرحمنعبدلهاخططكماالأمورصارتوهكذا

أمنوك،قدالقومإنله:"قائلأعلافأبىمصمكرأمرببهآلبماليخبرهمإل!اس،مصكرإلى

يالىدةإلياسفأسرع")8!(.غلتهمفىوهمكثب،منعليهمتخرجحتىإليهمفلألممل

لبسالقوميدردفلمعيهم.خرجحتىالأشرافإلياسثتخللغلة*حقعىلمهاحمتهم

اهـ/35سنةوزل!")97(،1علافابنوقنلففلكواالسبوف،أخذهمهموكان،الدروع

74 A.)08(م

يامرهإلثاسإلىكش،علافاثنب!يمةح!يببنالرحمنلحدالألباءبلوغوبمجرد

ومرةكهم)81(".ضفوتفأمنودعلافاباظنوكرأودإذاإنهمئه:"ولهلأتونسإلى!التوجه

تطادبلغمنهاكلفرر!ثلاثإلىقواتهقسمحبثالحربثىالخديعةإلىإليم!عمدأخرى

إلثاسواما،باجةطر!محىوالثثية،الجزيرةطريقاتخذتالأولىالفرقة،فارسنحوملأشى

إلىلحضمامتونسإلىقادمةكإمداداتقوأ"لهتبدوحتىوذلك،القيروانم!*!فلالخذ

نإ!الوباجةالجزيرةفيعنالصدفىلصوةقيلفحينماحيلتهنجحتولهالفكلالثوار)82(،

ولكنإلياسلحيلة!ن)83(،القيروانخيلبأمرعمحبنماولكنبإمدأدات،جاعوناأهليهما

لهها،يطدنمفملحفةسوىيدروولمإنهحتى،الحمامفىصوةكانإذ،الآوانفواتبطللأممف

عيهنادىإلياسأنإلابالفرار)84(،لبلوذسرجدونمنصبانأفرسهركولطإلىوسارع

عئهقتال،أخرىمرةألىدةفقرر!مبيته،فيهمثيرا!الصبفارسيا،عروةياقاثلأ:

عىمعأفوقعاوعانثهكملحفتهفئلقاهبصيفهإلياسفضربهممملحا،يكنلمانهمنالرغم

رمحهمنبطغةالرحمنجمدموالىاحدأدركهحبنما،سيفهعى!نازعهواخذ،الأرض

وفئله)85(.صدرهمنفأخرجهكتفهبينبظهره

بممكلالثوراتمنالتخلصفىدهاء،منامتلكهبما،حبيببنالرحمنجمدنجحوهكذا

الإمارةضرمنحلييابنهوفر،إلياسأخطيدعىم،اهـ/37755،حبيببنالرحمنجمد
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،إلياسعهمنالرحمنعهدابطلثارالأخذمقررأ،عمران!همعواجتمع،تونسإلىهتجهأ

مواثهةسو!بدمنإلينم!اماميكنلموبنلك،ناحيةكلمنوالأئباعالموالىحئمدفىأخذأ

إلطوخرجإليهما،بالتوجهفأسرع،السيطرةحيزصوخروجهاالأوضاعتفاتمقبل،الموقف

نابص)98(المصالحةقرراانهعاإلايئقاتلاانالطرفانكادولفد،عمرانعهبمصاحبةح!طب

حبيي،بنلصرانوالجزيرةوصطفورةتونسفتكون،بينمإفريقيةولايةتفسيممحىانفقا

فلكونوالمونبإفريقيهسانروأما،الرحمنجمدبنلحبليبوننزاوةوكسطدليةكلصةولكون

)87(.لإلياس

لونضعثهاوافقلر!ماشفيذها،عمبداخلهوهويضمر،الاتفاقيةهذهإليصقبلوقد

فىالرحمنجمداخوهإليهيلجاكانوهوما،الحيلةإلىالعوقفحل!ىعمدحيث،الموقفإنهاء

والتظاهرالحائمود،هذهمواجهةعمهوالأمل!الحلانفراىازهاتمبنواثههماحل

فبععاالآخر،لكوالواحدمنهمالتخلصهوفى!بدأثميفترقا،حتىالتقسلمهذامحىلهالموافقة

وارسلهعكليهالفبضألفىوهنكنونسإلىعمرانأخبهمعإلياساتجهعلهإلىح!بسار

بنموسىبقوالأسود'sالفهؤجميدةأبىبننافعبن!رمكل:اقرلانهبضىمعالألدلسإلى

بينمحمدسعيهاتركانبص،،القيروانإلىغهاإلياسانصرفئمغبةأ88(لنالرحمنجمد

منالتخلصمحىالصلفىلداثمعران،منالتخلصفىنجحفدإلياسيكونولنلد)98(المحيرة

إلى'nشئالفىرغطمنإليهفلصحبيببهتقوىمنأهممنالتخلصفىنعحكصا،حبيب

تاليبفىاخذوانهخاصةليفرده،إلياسبعمهلهفبللاانهأدركحبيبانويبدر)09(.الأندلس

عهمعالبحرح!يبركيوكالنكلالأنللس.إلىوالاشقالالأمرتردفررئمعلبه)!9(ومنالناس

إلىحليبفكتبطبرقة)3"(،إلىردتهمرياحأنإلاأحب)29(ممنمواليهمنومح!الوارثعد

،امرهفىارتابإلياسانإلا،الأندلسإلىالحورمعهيمكنهلممماعليهتصرتالر!احلهانعه

الرجمنىزيادبنسليمانطيركةعىعاملهإلىفكتبحديد،منالأمرلبنلزعهرجعانهمنهكلنأ

النينوانصارهات!اعهعلىالأمرفقلالبر،إلىنزرلهمرفضإلىالوالىلفعممامنه،يحذره

فاثتمع08البرإلىحبيبوانزلراممليمانفأسروامولاهمحصارلنكالملينةمحىالتوافدفىاخذوا

حمطيهأ.يحارسمصكراوكانوثاقهوشدوازيادبنسليمانفاممروا،ابيهموالى!يب!لى

مقموالىمنمعهومنحبيباتحهحصارهفكبط"(.،1)"أمرهوأظرواالبرإلىح!يبأواخرجوا

اجلمنالصراعمنحليدةحلتةفىالدخولإلياسمحىكانطذاالأربسلهاتجاهجنوبأطبرقة

القرشى.خالدبنمحمدالقلرروانعىفاستخلفعبه،الحصولفىنجحماعلىالحفظ

حدئتالطرنانالتتىففدما،القيروانمنإلياسخروجاسئكلالذىحبيبلمناةوخرج

هذاإنهاءحلييفقررمنهما،اىلصالحتحمممولمالممماء،حتىاستمرتالتى،المناوشاتلض

بإشعالونلكالخدلامةإلىلصد6العان!ونتكافؤب!مشعرلأنهربما،قتالدونمنالموقف

إلىفبهاتعهالذىالوقتفىبمصكره،مقيمأزالمابانهإلياس!هليوهممصكره،فىالنيران

ئمبحلولاء،فاص!هح،سرىئم،مقيمانهالنال!ليظنالنيرانأوقد،حبيبأممىفلما11القيروان

اا)59(.الئيروانبىنفذ
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بياسنانيخالدبنمحمدشمانبطالتيرو)ن،دخلالذىحبيبخدضةنجحتوهكذا

حبييبنالرحمنجمدبنسلا3اخاهمنهواخرج،بابهفكممرالممجنبىعدئم!قيروان،محى

إلىوراءهاسرعحلييلحيلةهإدراكفبمجردإلياسأماj،ومواليهمأبيهصنانعمنبهكانومن

اكئرعط"اوفسدغهالتخلىفىاخذواإلياسقوادأنإلاذلك،عىاقتصرالأمروليت،القيروان

ميسرتهومحىالفهرى،غمانبنعمرإلياسميمنةعلىفكانغيم،جمعفىوخرجمعه.من

سوءا.إليال!موقفهنزادالذىالأمرأ)69(غهاومضيا،إلياسفخذلا؟العزرىأبوشريك

الم!البة.!صرفىالحربيةوالحيل3الت.

م(-775اهـ/58754-)136المنصووجفراباالخليفةالأخبارهذهبلصانوها

م،768مارساهـ/51سنةصفر!ىفقدم،القيروانعلىوالبأحفصبنعمرأرسلحتى

منطقةعىالسيطرةاستعادةمحىتحريضهإلىالخليفةلفعمماالآمور،تهينةفىلهالفكلونجح

مركزالكونحتىوتحصينهاالزالي،إدكيمعاصمةطبنةمدينةعىوالاستروءالأوسط،المضب

)79(.والأقصىالأوسطالمغربينعىالقالمةعليلالهمفىلهم

!تجم!ناخذواوالصفريةالإبفميةمنالبربرخوارجأننجد؟الأحداثتطورمعوفا

مقاكل،ألفنحوارلينفىجاءالذىالصفرىابوفرةببنهمومننحوالزاب)89(،ويتوث!ن

فىلنكونقرة،ألهىفواتمنبالقرباحتفمدتالنىالهانلةالخوارجمجموعاتإلىبالإضفة

الباسى.الجيشقتالفىلمساعت!الأمراخاجماإذاممماعته

منأنهضصبنعروثدطبنة؟منلالتربتجمصالتىالبربرأءادتضخممعولكن

وكانالفأ،عئرخمسةصليزيديكنلمالذىالصلط،منعسكرهمعالمدينةداخلالبقاءالأفضل

،الأموالإلىفصد،بالحيلة!أخذبأناصحابهعيهفاشارم()99(.775هـ/)153سنةفىنلك

تقبلهماسلا*منمننلكوكانوالقح!المحاعاتمنلكثيرتصضتفكثدتالبلاوروانظصة

حتىكثيرا،وللهاسأ،درهمألفممتينعيهيصضونقرةابىإلىرسلهفوجه،الخوارجلمبادئ

لوضحر!كماب!سنةاربينبالخنةمحىسلمانبصا:ابقولهعيهمفردبرثاله،ينصرف

01(.لالإمامة)0لها!عهفكانأنهخاصةلهالاسنجابةالوفرةورفض،اهالدنيامنهالبل

درهم،آلافاوبعةحوألىلهفدفعقرةلأبىاخإلىلجاانإلاحفصبنعرمنكانفما

فرةأخوابىاخذوبالنكل،حدهمإلىالصفرةمنمعهومنأخاهيصرفانعى،الثيابوبض

يجدفلمالصمكر،اكئرغهانصرفحتىابوفرةيطمولم،الصبمحلامرةصالصفريةإلتاءفى

انباعهم)101(.منبدا

وهىالعيوفى،قادةإلطها!لجاكاناخرىحيلة؟السابقةالحربيةالحيللككإلىأضف

لتنهىالفوضىمنحالةجنودهنصيبوبالنلىالمضاد،المصكرفاندمنالنخلصفىننمكل

محمدخصمهمنللتخلصالجارودبناللهعبدإليهلجاوهوهاقئال؟دونمنالحنمودهذهبنض

فىشركاءكثواالفارسى،وابنالجرود،ابنأنهنمووفأكانمماالرغمعىالفارسى؟بن

إ(..)2المعرةواليهاضدتونسبلاداجتاحتالتىوالثورةالتمرد
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فىوالحيلبالمكالدفنعحالئورة،لهذهالفطىالمدبرهوالص!الفارسىابنمحمدكانوإن

لالمكانداوإخراجهمبقتلهمإلاف!هملناراحةلاالمهلبوآلنحنوكذلك15خصومهمنالتخلص

.،01)3ااوالحيل

المتفاقملوضعهذالحلالخلا!ة،منتدخلأيستدعىكانالشكلبهذاالوضعتطورإن

الخلاطةأنضانظوسوفأ".ا(.القيرواندخولفىالئوارنعاحليوخاصة،بإفريقية

لينالدللوماسىالحلاسلوبعى،بالمغربمائمكلاتمنواجههاماحلفىاغملت،العاسية

وقعولتدلال!لاد.الأوضاعإفراربحاولفبلهامنمبصثبإرسالونلكالمشازعة،الأطراف

ولماسنه،وك!ر،جليلةخدماتمنللدولةقدمهلماموسىبنيقطينعىالرشيدالخليفةاختيار

ابنإخراجمعسلميأ،الموقفحلمنهطاللأالخراسلألى)501،،الجندغدمكانةمنبهيتمتع

ومعهزياد،بنهنصوونلكليوجهثم،رافعلنالمهلبمعهأرسلكما؟()6.البلادمنالعارود

إلىيتطينتوجهبينمالهلرقة،مقيمآظلوالذى701(.العؤبةبولايةبعهدأجمن،2بنهرئمة

محىالمواضةوكنلكللرشيد،الطاعةجمدويةينكرولممعه،والتفاوضجمدويةلمقابلةالقيروان

بإقامتهالقيروانصهرئمةبلهصليقطينتحججولكنهالبلاد،عىواليأاجمنبنلهرئمةتصنه

اللهرل!ر،راسعىالقيروانمائمارفعىسعدبنالعلاءفبهيوجدالذىالوفتنفسفىببرقة

منليتخلصونسوفهاسرعانالذينالبربرمعبدخولهاالعلاءسارعمنهاخروحطحالةففى

للفاءهوالخروججمدويةغدالرأىوكانبالبلاد)801(5العربىللحكمنهايةبنلكواضينالعلاء

لهرثملأالسلطةعبلرية!مملمسوفالحالةلكدوفىهويه،ظفروإماالعلاء،منهتمكنفلماالعلاء

الخلينة)901(.إلمىذلكهوبصو!خرجبنفممه

ففرر،مماطلةمنفيهشصب!ماجمدوية،قللمنلاقاهمالهيرقلميقطينويلهدوأن

نأكيفالرقبئوبن!كرالنارسر*يزيدبنمحمدالملبر،والضل،للثورةالئلألىللرجلالملجوء

وبالفكللصضه،رفضهحالةنىحتىبينهما،ماكثمفبعدمالفارسىابنمناستولكليقطين

ىافىوإضاعأصلةومنحه،فارسألفقيادةعىجطهفىيلكخصالذىلوضهاستمه!

علىضثاك!فإن،السلطةرنجةئجاهالعارودابننبةمصفةفمريطةنلكفماءالمواضع

النلسنالببعىنصنلكوليالعلاء،لفتالللخروجعبهاوالفمورىلهالترسنفططالمراد

ضده)011(.

ضحيةذهبالذ!العارودابنعنبالتخلىالنارممىابنإقداعفى!قطيننعحولالفكل

فلها،يرنجهمالخراسلألىالجندفىوسعى،للخلافةالطاعةاعنبصماالفارسى،ابنودهاءمكر

ljالتواهنالممجونفىمناخرجكماالجارود،ابنصالتخلىعىويحئهم LAS I -aكانمنسل

بالطاعةإلاهممذكرأفيهمخطيوهناك،الربيعأبىبابغد!عتمصاأنعىمنهممختفيأ

1(.؟)1المصيةمغهةمنوحنرهم

الغبروأبىالنهارابىمنبكلاجنمعالنارسي!ابنمنكانماالجارودابنببغوغدما

القواد،عىخرجقدالنارسىالنإنلهم:فقال11يحثفيماإياهممشائميراالطبقى،والعاس

فماذاويخرهم،حفصبنوالنضرسياربنوالجنيدشبيبةبيهساروقدمعه،الكروانراهل

قبلالداخلىالتمرد!اعىالتضاءفىالصرعةضرورةعىرأ!اثنمعولقدأ.اا)112(كالن
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إلىلجاكمارايهم،الجارودالناممتحسنولتدالعلاء)113(،قواتإلىبالانضمامامره!ممتفحلأن

فيها،رألىتحمدانلصلةعطولأحتلنأصبتما،الجارود:ابنفقالا"منهللائتقامأ!ضأالحيلة

1،.1اهـأ4الكةشاءإن

الدنومنهمنهطثبآالفارسىابنعلىالجارودالننادىالجمعانالنقىفحينماحال،ايةمحي

راى*ما،المطليهذاعىالفارسىينووافق،الجميعمنومسمعمرأىعلىوليمم!!ليلا،للتحدث

يعالجنىقاةيدهقىفمامنه،قريهأفأفىلنأخرجانمحى:فقال"ذلمكمنعيهخطرهنادليسأنه

معاتفقفقدنلكمنالئريطليالعارودابنيكنولم.)115(،إليهفخرجغها،يرمينىقو!ولالهها،

متظاهرامعه،الكلامفىوي!دأالفارسىابنإلميه!خرجحينماأنهعلى؟طالبله!فالأصحاليمنرجل

اشومنهثم،موقعهييرانيريدكانهالعسكربينهومنيخرج،الطاعةإلىالىدةمنهطالهأ!معاتهته

حالةقواتهواصا!ثالفلب،نىبطضةالفارسيالهنوقتل،الحيلةونجحتالتنفيذوتت!ثاء،واقتله

)116(.حسانلنشهي!ةفلدهمفلكما،المعركةارضمنإثرهاعلىفرواوابمرج،الهرجمن
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الخ!مة1

لطريقةهىاوالحيلةالخدعةهذهكانتولربما!،الكريماللةلرسولحديثخدعةالحرب

مواجهةفىالدخولدونالأ!اءمنالتخلصبمكنطريفهاعنوالتى،الجميعإليهاسعىالتى

إنعاحفىدورهلصوالدهاء،والنكاء،المحيطةالظروفلكن،ممكنةخممانروباكلملهاشرة،

.المناجاةغصرعىالأحيانمنكئيرفىاغملتوالتىالحيلة

يلعاككماعادةالحللةلانالقوليمكنناالمؤب؟لحدفىالأحداثتتالحخكلمنرلكن

بنخالدفكلممالماالآحداثةسيرونحبرالموازرشلمكبمنهمحاولةنىالأضض،الحثمبإليها

لجاكماالجلألبان،!مكافاحتىخيولهمعلىمنالصبلإنزالالحيلةإلىلجاالذ!الزناتىحميد

لنعرإليهالجاالتىكالحثلة،الأهوالبذللمج!صونلكالدكال،مذنةللكفيهاللضىإليها

إرسالصاستعفتالعاسيةالخلاثةوانخاصة153!غهقرةابىأتباعلالتاءحفص

يكنلمبصما،سلمىباثمكلالأزمةحلبونضالسفاراتبإرسال،الأحيانمنكثيرفى،الجيوش

لسعالالأحيانمنالصيدفىنهايةواضعة،الأزماتهذهلمل!بفوةالتصدىالخفةمقدررفى

.الحرب

المضب،ثدفيطال!ال!ىوالمعاركالحروليكئرةمنالرغمعىأنه:!نضحسبقومما

والمعاردالبربرئوراتصفضلاعامأ،س!تينهنلأكثرامئدتالتىالفتوحاثفترةفىسواء

الرغممحىنكرها،يطولوقانعبانهاالمؤرخينأحديصنهاوالتى،الصبوبينلطيهمدارتالتى

يرثعورليا.محلودةكانتإنماكثيرةلكنلمالطرفينمنكلإللهالعاالتىالحيلفإننلدمن

الأحبانبضفىصفت،الحروبكثرةمنوالتىالمصالر،فىوردماكلةإلىنلدفىالمملب

تناصيلها.ذكرص

والتار-.الأحداثمجرياتتفطرلىصماهمتالحيلةبكالقوليمكنناالأسام!،هذاوعلى
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)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)91

)12

Ir)

)14

ا!وامش

الواحدجمدمحىئحفيىخللون،الهنمقدمةخللرن(،بنمحمدبنالرحمنعد)خلدونابن

.536ص،2ج،5891،القاهرةالصبى،البيانلجنة،الأولى،الطبعةوافى

.456صأالمماكأ،المصدر

.566صأ،ننسه

.566،ننسه

6د.ثد.ن،الملود،سراج(،dAnالوليدمحمدلنمحمدبكر"بىالمالكىالطرطوشى

173.ص

فتوح(،المصرىالفرشىالحكمجمدأبناللهعبدبنالرحمنجمد)أبوالفاسمالحكمجمدابن

سم!ابن.8؟ص،1114،القاهرة،ملبولىمكنهة،الثانبةالطبعة،وأخ!هارهامصر

مدريد،،مكىعىمحمودونحقيئنشر،المائورةالأخ!هارنكتفىالمنثورةالزهراثالعاملى،

iAV،6أصأ.

.مهـ/21642عامجطهاالذىصارىابنانظر

وألمضب،الآلدلساخبارفىالمضبالبيانمحمد(،بناحمد)أبوالعبام!المركشىكأارىابن

\،ج8591،ال!جضاء،الدار،الثقافةدارالآولى،الطبعة،وآخرينالكتانىإلهراهيممحمدتحف!

8.ص

.Abunآio"ول Nasr, Jamil ,.M A History Of The Maghrib, Second Ed

67..versityPress. PآCambridge, Cambridge Un

فضلتالتىالولاياتاوانلمنمنهماكلكلألتففدمسنقلتين،شبهولايتينوطرالهلسبرقةكلألت

الحكم،جمد.النجري!ويوسألفائدثورةإلىوالانضمامالبيزنطيةالإهبراطوريةشالالقصال

الطبعة،الإسصالصرفىالمؤ-ئ!يخ،سالمالعزيزعبدالمميد4183مىمصر،قوح

.هصه،68291الإسكندر!ة،الجامعةشبا-مؤمسمة،الئلألية

.17أصمصر،لنوح،الحكمعدابن

.271ص،السالقالمصلر

ليبياالاسئقكل)صمربدايةإلىالفتحمنالصلسالمغربناريخعهـالحميد،زغولسص

1ص16ج،69991الإسكندرية،المعارفمنشأة(،والمضبوالجزأدروثونس t.V

8.ص6ا،البيان،جكأارىابن؟173صمصر،فتوحالحنم،محدالهن

ئحقيئالفدروان،عماءط!عا-فىالنفوسرياضاقة(،جمداسبناللهعدأل!ولهكرأالمالكى

ابن8؟صأ،ج5191،،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،الأولىالطبعةموكمن،حسم!

.8ص،اج،الييان،ىارت

42؟ص11AYtالفاهرة،،ص!يممحمدنحقيق،والأندلسإفريقيةقوح،الحكمعلاابن

اللهجمدوشرحئحقلئ،البلدانفئوحثابر(،بنيحيىبنأحمدابوالحاس)الإمامالهحذرى
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)16

)17

)18

)91

)25

)21

)22

)23

المالكى،317؟ص87961،بيروت،المعارفمؤمسة،الطباعأليسوعمرالطيهاعانيص

9.ص،أج،البي!ان،كأارىابن8؟ص،أج،النفوسر!اض

8.ص6أج،النفوسرياض،المالكى؟24ص،إفريقيةفئوح،الحكمعيدابن

الكت!دار،والقضاةالولاةكناب،(المصرىالكند!يوسفبنمحمد)ابوعمرالكندى

مؤنس،حسينالسيراءكئضلىالحلةالألهار،ابنأ؟2ص،تاريخبدونالفاهرة،،الإسلامى

.2rأص2،ج1،الحلة،والنشر،الفاهرة،639للط!هاعةالوببةالئمركةالآولى،الط!عة

.713ص،البلدان،ال!هلانر!

الد-!شهاب)ىالنوير9؟ص،اج،البيان،صارىابن؟01ص،اجالنفوم!،رياض،المالكى

النريزعدهراجعةنصلر-حسينتحق!،ا!زلطفنونفىالأربنهابةالوها*(6عهدبناحمد

ذنون،الواحدعهد؟1أص،\iAf،القاهرة،42ج،للكتابالعامةالمصريةالايكةايأهوانى،

وزارةمنائموراتالرشيد،داروالألللع!،إثر!فبةشماللىوالإسلامىالوبىوالاسنفرارالفنع

.311ص،2891،العراقوالا-،الثفالة

الكرمأبىبنعلىأبوالحسنالدينصالألير)ابن1؟صا24،الأرب،جنهايةالنويرى،

صللر66.دارالتاريخفىالكاملالشيهلألى(،الواحدتجدبنالكريمجمدلهنمحمدبنمحمد

6،ليفانبووت، 19V1والألدلس،بالمون،حسينالمنعمع!هدحمدى98؟ص،الثالثالمجلد

العربى.المغرل!تربعحسن،عى24؟حسنص9991،الإسكنلرية،الثامعة،المعرفةدار

.23ا23-.ص1،،779القاهرةالشثاب،مكتبة،الأولىالط!هعة،لولاة!مر

الكامل،الأثير،الن3؟311-78ص،البلدان،البلانوى؟4صه،!ريقيةفثوح،الحكمعهدالين

حسينا؟صا24،جالأرلى،نهاية،النويرى9؟صأ،ج،البيان،كأارىابن98؟ص3،ج

ثارء،زغولسعد6؟.ص،4791،القاهرة،الآدابكليةمكنبة،للمغربالصبفئح،مؤنس

ثولاة،!مرالوسى.المضبئاريخحسن،علىحسنأ؟56صا،جالصس،المنرللا

231.صه

الملدجرجيرملينةيزعونكماوهىإفريقيةمدنمنمدينة.ثانيهوفنح،أولهيضمسيطلة،

عدبناللهبوعدالدينشهابالحموى)ياقوتميلأ.سب!نالفيرو)نو!ينوبينهاالرومى،

الئالث،المجلد8491،وت،+k}jصادر،دار،البلدانمعجمالبظادى(،الرومىالحموىالله

ا.AVص

.177صالملو!،سراجالطرطوشى،كذلكانظر230أص،السابقالمرجعحسن،محىحممن

وتد،ورخاموطيفاناساطينعلىم!هنيةمدينةوفىألفيروانمنأيامئحلةمهصةعلىتفصة،

داخلنمررد،غلامشنتيلنالممورهذالطلىأنويذكرعل،باحكمالجليلكالصخرخدما!نى

جمنثامعهاداخلوفىومزروعلالها،لهساتينهايع!قيانخرارينبذالرينين!هعانجمنانالمدينة

مصرإلىويحملبإفىيفيا!نناثمرومنهاضمنق،القيروانبلادكثروففصةلهلأصخر،مبنيةكبيرة

!ثروحولفاوالثمرالفوكهك!لواعالقيروكتميروهىئمرها،عنفضناوسجلماسةواكلهلدلس

العزورعبدبنافه)ابوعيداليهكرى.قفصةبفصورتعرف،أهلهعامردقصرماشمن
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هكت!ةوألممال!6المسالككئاليمنرهوثزءوالمصللاإفريفبةبلاطذكرفىالمضبالقرطى(،

.74صاد،لظالمئنى،

الاستقصاالنلامرى(،خالدلهنأحمدألهوالعاسالسلاوى)4؟4ص3؟ج،الكاملالأثير،ابن

الدارالكتال!6دارالنلامر،محمدالناصر-ثعفرتحقيىاكصى،المغربدوللأخ!هار

6البيضاء، i 9 af86.صالإسلاس،المغرب،سالم؟76ص،\ج

.862ص،ال!هلدان،ىاللهلاذر

.13ص،المغرب،البكرى-62؟6.صإفريفية،فتوح،الحكمعدابن

غرل!لطنمتصلةنخلجزالروهىبيها،مضمومةوكانتسرتملينةجنوبفىجزيرة،ودان

النصيس(،حوقللنابوالفاسمحوفل)ابنالرط!ة.بالتموروتشتهرالبحرناحيةإلىوشمال

.7.ص،3891،ليدنصالر،دارالثلألية،الطسة،الأرضصورة

حهةمنيأتىوي!لطنيحو!هاابطيي،فىشىءلهيصولاالكوارى،الشبمنهايخرجكوار،

منلمزيدكئيزا.محتالهوثدمحيهحفرإذاالعاءانإلابهماءلا،الشمالإلىمارأ6العنولي

المونلي،المهكرى،6؟هص،إفريقيةفئوح،المحكمعبدابنانظرالحملةتلكصالتناصيل

افريقياتاريخمحمد،حسنا؟نييلة98صا،جالوبى،المغرللا،زغلولسص13؟ص

.31،921صه0،2أ1،الجامعةالمصفةدار،الإسلامية

الإسلامفىتدخلللراشىالبرلرمنفيلةاولوهىالبرانسية،أوربةقيلةهوزعيمكسيلة

7.اص\،جالاستفصا،السلا!!،.مسيحيةكانتأوربةفبيلةأنإلىهناالإشارةوتجدر

نسبةوهمال!هرانسبزبربصددهناونحنبراش!،وبربربتر،بربرقسمينإلىالبربروينقسم

الممبتدأوديوانالحر(6خلدونبنمحعدبنالرحمنع!هد)خلدونابنلر.بنبرنسإلى

الأولى،الطبعةاكبر،الشاننو!منعاصرهمومنوالبربروالعجمالصبتاريعوالخبرفى

بئر،إلىالبربر!فسممنهنلاأنعلى98.ص66ج0991،،لبنانالطمية،الكشدار

فيسمونال!اليةسكانامالهالبرأيس،يصفونالمدنفسكان،اجتماعىاساسمحىوبراش!

كيرىتيهاللسهعإلىفينفمممونالبراش!فبانلأما.9iص،الإسلامىليالممون،سالمالبنر.

ابنوجزولة(وهسكورةولمطةوازداثةوأوريغةومصمودةوكتامةوصنهاجةاوربة)وهى

.9.ص6،جالعر،خللرن،

.03ص4،2ج،الأربنهاية،ىالنوير؟28،جا،البيان،كأارىالهن

.27ص،اج،الاستقصا6السلاوى،721ص،6ج،العر،!نابن

الاستئصا،،السلاوى3؟.ص24؟ج،الأربنهابة،النويرى؟92ص،أج،البيان،كأارىابن

.74ص،جا

زكل،سطA؟41ص،للمغربالعربفئع،مؤنسحسين32؟3ص2،ج6الحلةالأبار،الهن

.47ص،\ج،العربىالمونل!

الط!عةالإسلاص،المغرلىتاريخلقبال،موممى31؟صأ،ج،النفوسرياض6المالكى

6،الجزانر،هومةاركدالرالهعة 3 4U c V , - I.
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بينمروانإلىالأمرلتهىئمالثثى،معاويةاللهوخلفه،معاويةبنيزيدنوفىالفترةهذهفى

مروانبنالملكعدالفهليخلفهلهثليلالزبيربناللهجمدعلىالاشصاربصتوفىئم،الحكم

الواصجمدالسامرأنى-إلهراهيمخليل.etn'8هـ/96عامبجيشقيسبنلزهيربصالذ!

الصاى-والنشر،للطهاعةلكئبدارالصبى،المغربتاريخ،مطلوبصالحناطق-طهذنون

-8.ص،8891،الموصل

.182ص،أج،العربىالمغرب،زمخولسص

61جالاسنقصا،السلا!ى،92؟اصج،البيانكأارىابنأة87ص4،ج،الكاملاثير،ابن

74.ص

.9fالمضل!6ال!هكر!،

24.صبخريفبة،نادبخالر!،

الفصاحةفىبارعأحليلأوأميرأنبلأرنيسأوكانسلولبنىهومولىالحهحابكناقهجميد

ثمكلال!هأالأمراولفىاللهعبيدكانولقدورقانعها،وأشعارهاالعربلآيامحافظأوالخطابة

،أج،اليان،!ارىابن336؟ص2،ج،الحلةالأبار،ابنمصر.ولايةإلىالأموربهلتهت

ال!هاجى)ابو9؟4ص،اجالاسنقصا،،السح!وىة58ص،42ج،الأربنهاية،النويرى5؟1ص

الثالية،الطبعة،إفريقيةإمراءفىالنقيةالخ!مةالمسصدى(6ال!هاجىمحمدالشيخافهجمد

1323.14،صئوثس،

والنوير!كأارىوابنالأبارابنمنكلاتنقفلقد؟توليتهعامحولالمؤرخوناختلفولقد

6rص2،جالحله،،الأبارابنأهـ.16عامتولىأنهمحىوالباثى rالبيان،تارىابن؟،

sص،أج 5 lحينلى.أ4صالنضة،الخحصةالباجى،458ص،24ج6الأربنهاية،النويرى

.91.ص،هج،الكاملالأثير،النم.735اهـ/اVعامنولىانهنرىروابةالأثبرا!ناورد

27أهـ/اtعامحددفلقدالسلاوىاما rأ،جالاستفصا،السحوى،،إفريقيةلوصولهم

49.ص

السلا!و!،؟هاصا،ج،ال!يان،ص!ارىابنأ؟ا-929.ص،جهالكلمل،اكلأثير،الن

المرادى.اطةعبدبنعرمعإسماعلولايةيوردفلمالنريرىأما49.ص،,جالاممتقصا،

58.ص24،ج،الأربنها!ة،النو!رى

المهينةالألللس،فىالإسلاملولةغان،اللهعبدمحمدا؟22صإفريفية،قوح،الحكمعدابن

.911ص6اج6للكنابالعلمةالمصرية

الأئطر،ابنللمعملمون.فىءألهموزعمالبربر،تخميسوأرادوالمشرالصدقاتنص!حيث

58؟4،2ج،الأربنهاية،النويرى5؟1ص،جا6البيان،كأارىابن؟191ص،هج،الكامل

الثفافى،المركزالمؤل!ناريخمعملل!وى،التهعهد49؟صأ،جالاسنقصا،السلا!ى،

بلو،مارسيهثورجأ؟44صا،جالرالهعة،4991،الطبعة،بيروتال!ضاء،الدار،العربى

يكل-الصمدعدمحمودترثمة،الوسطىالصورفىالإسىبالمشرقوعداتهاالمنرب

ماوثله.هاصتاريح،بدون،الإسكندرية،المعارفمنشأةأحمد،أبوضيفمصطفىمراجعة

تار4القوواش،.للإسلاميعمتعبلممنيخمسونالولاةكانففد،قبلهمنعامل!لك!ههلم
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AHistory.؟191ص،هج،الكاملالأثير،ابن67،ص،إنريقية of Maghrib -J.M
Abun- Nasr, 73p

تونس.،الشماليةافريقياتاربخ!وليان،أندرولشارل،هأص،جا،البيانتارى،ابن45(

بناليضيرمزالى-محمدت!يي،0183سنةإلىالإسلاصالفئحمناكصىالمضل!الجز!ر.

36.ص2،ج،60891للنشرالتونسيةرJ.111الثالئة،الط!عةسحمة،

6t)مركزأطنعةمنانخنتحيثم،074هـ/221اثصىبالمغرل!انللعتالمطؤ!ميسرةثورة

ابن67؟ص،إفريقيةناريخ6الرقىانظرالنفاصيلمنولمزيدلها.مذهبأالصفريةومنلها،

الاستضما،،السلاوى؟95ص،42ج،الأربنهاية،ىالنوير؟،25ص،اج؟البيان،ارىت

.79ص،اج

،اج6اليان،ىتارابن؟211ص،جه6الكاملالأتير،ابن؟67ص؟إفريقيةكتاريخالقيروانى(74

79.ص،\جالأستقصا،،السلا!ى95،ص24،جالأرب،نهاية،النويرى؟53ص

الخانجى،مكتبة،والنحلالملل(،الكريمجمدالقاسمابىبنمحمدأبوالفتحالشهرستانى)48(

.581ص،4891التاهرة،

كذل!انظر79صأ،جالامشئصا،السلا!ى،البترية.زناتةبطونإحدىهتورةوهومن94(

Mص،هج،الكاملالأئير،ابن67؟صالريقية،ناريخالفيروانى، Yالديان،تارىاين؟،

2،جالشملأية،أفريقياتاريخثوليان،95؟ص24،جالأرب،نهايةالنويرى،53؟صا،ج

37.ص

re de 'L Espagne Musulmane- La Conquete etآ.E Levi Proven"cal ).-(, Histo

,IEmiratHispano- Umalyade-071()129 Tome premier, Paris, Leiden

0594د."43

الكامل6الأثير،ابن67؟ص،إفريقيةتريخالفبروانى،؟ا23صإفريفبة،فثوح،الحكمعيدابن5(0

؟6.ص24،جالأرب،نهايةالنو!رى،54؟ا،ج،البيانكأارى،ابنا؟29ص،جه

.9-798ص،أجالاسنفصا،،السلاوى

؟أ4ه،صاجالمغرللا،ت!يخمعمل،العروىاللهجمد،231صإفريفية،فتوح،الحكمجمدابن51(

43.0,stoirede,1 Espagne MusulmaneأProvencal, Hآ.E Lev

الأرب،نهاية،النويرى54؟ص،اج،البيان،عذارىالن67؟ص،إقريفيةناريخالقيروانى،52(

.6.ص24،ج

r)الكامل،الأثير،ابن6؟8ص)فر!قية،تاريخ،الرقيقأ؟24ص،إفريقيةفتوح،الحكمعهدابنه

338.ص،2ج،الحلةالأبار،ابن؟291ص،هج

الصرى،ضياءلرمتحث!،خياطبنخليفةئاريخأبوعر،العصفرىالليثىخياطلينخليفة54(

فىمعموعةاخهار،مجهول354؟صهـ،،7913لهيروث-دمضقالقنم،دار،الثانيةالطبعة

الكناليدارالأبيارى،إبراهبمنحفبئببنهم،الوافعةوالحروبامرانهاونكرالألدلسقح

مجمل6الصوىاللةعد؟6fص،الأولىالطبعة،8199الفاهرة،-لبنان،المصرىاللبنلألى-

.541ص،اج،ئركاالمونل!
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.53ص،مجموعةاخهار،معى

الخيللرراهميةوش22.هص،الإسلامىالمغرب،سالم33؟صمجعوعة،اخهارمجى،

الصلطةالضمارةفىالوسيطالإسحصالصرن!بخالممادى،مخنارانطرأحمدالمعاردفى

العامعة،شهاليمؤمسمةلإسلاص،الصرفىالئتالواسلحةوالبحريةالطشفىالإسحمية

.822صه31024،الإسكندرية

33.ص،مجموعةاخبار،معهول

.13.ص،افريقيةقوح،الحكمجمدابن

.99كص1جالاستقصا،،السلا!ى33؟ص،مجموعةأخبار،مجهول37؟صالممابق،المصدر

حرل!فىطالياسبينعلىالمؤمنيناهيرعلىثارواأىخرحواالنمنهم:الخوارج

،أج،الاستقصا،ىالسحى18162814-551261،صالنحلصالعلل،.ألاثمهرستلألىصفن

.59ص

Abd Al Ameer, The Umayyad Caliphate 65( - 86 1 684 )507- A

165..PoliticalStudy,Luzac & Company, London,,7191 p

لرقةأماالإلفميةفرفةفهىالسنةمذهبإلىثربهاأماالأزارفة،الفرقهذهاشدمنكان

I.2هصالإمملاص،المفرب،سالمالفريفين.بينوسطأتمثلفكانتالصفرية

الأرلي،نهالة،النويرإ!5؟هص،اج،ال!طان،!ارىابن34؟صمثموعة،اصارهعهول،

.41هص،أج،المغرليئاريخمجمل،العروىالله-61؟،42ج

.43ص،معموعةاخهار،معهول

،24ج،الأرل!نهاية،النويرى؟ههص،\ج،لبيان،ءارىابن38؟ص،السابقالمصدر

.99ص،اجالاستتصا،6المملاوى(16ص

E.،5؟هص،أج،ل!طان،كأارىابن3؟هص،مجموعةمعى،أخ!هار Levi Provencal

4405,I,Espagne Musulmane4ءHistoire

35.صمعموعة،أخ!هار6معى

الصنحة.،نفسالسابقالمصلر

جعلهاوالذى36،مىمعموعة،اخ!هارمعهول،ئظر6؟هصهامشإفريفية،العيروانى،نريخ

اهـ.22فى

ذات،الخليجداخل(الرومان)بناهاالأوانللفيانمنالجليلبالصخرمسورةثليلةمدينةفابس،

ولهاسكنوها،حيثثرطاجإلىواتعهواالمسلمونجاءهالماأهلهاغلدرهاصين،حصن

!عرونكهيرختلقكعميعهااحلاو!،كثيرةوحمماتسرىوجامعوقالقوأسواقأرياض

وليسواركهال!راطييحريرها(بوالي،ثحلةولهاشىء،امنعفيكونالحاثةغدالماءاليه

محمدبنابخريقى)الحممنليونا؟vصالمؤب،البكرى،فابس.ىفإلاحريراوريقيةعملفى

الونلطدارالثلألية،الط!هعة6الأخضرمحمدحجى-محمدترجمةا!ريفا،وصف(،الوزان

.8391،9641،ص،-لبنانلاسحص،لجروث

.126صإ!ريفبة،فنوح،الحكمعدالهن
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)71

)72

)73

)74

)7

)7

)7

)7

)V

)8

)8

)8

)8

)8

)8

)8

.61ص،42ج،الأربنهاية،النويرى

.132صإفريفية،قوح6الحكمجمدابن

.2461،ج،الأربنهاية،النويرى

الط!عةزيثى،محمدنحفبئوالمضب،إفربقيةتاريخ(،ابراهيمأبوالفاسمالفيروانى)الرقيى

،البيان،ار!تالن31؟1ص6هج،الكامل6الأثيرابن86؟،صم9991،اطيندار،الأولى

.A،ص،4Vج،الأربنهاية6النويرى6؟.ص61ج

6كأارابن31؟اa)L،هجا!أثير،ابن6الكاملالأثير،ابن86؟صإ!ينية،تال!،الرفيق j

.46ص،42ج،الأرب!نهاية،لنويرى6؟0ص،أج،البياق

الأرلي،نهايةالنويرى،طيفاس.امممعليهأطلقوالذى293ص،جه،الكاملالآئير،ابن

مصطفى61؟صا،ج،البيان،عذارىابنطيجناس؟اسمعليهأطلقوالذى6هص24،ج

اللولسقرطإلىالصبىالفتحمنذالمونبية.الحياةثىالعربيةالقبائلاثرأحمد،أبوضيف

392المستفلة) -k r/39هـ . %'-9 f،)الأولى،الطهعةاللهيضاء،الدارالمغرلجة،النشردارم

9A1،\81،صا،ج.

3ص،هج،الكامل6الأثيرابن؟9Aص،إفريقيةتاريخالرك!، I؟Y9ج،البيان،ىتارابن،

.16ص

.213ص،هج،الكاملالأتير،انجن8؟9ص،إ!يقيةنال!،الرقيق

98ص،إفريفيةتاريخ،الرقى

.96ص61ج،البيان،عذارىابن31؟2ص،هج،الكاملالأثير،ابن98؟ص،السالقالمصلو

"21.1ص،هج،الكاملالأثير،ابن؟09ص،إفر!قيةئاريخالرقق،

3ص،أ،جالصبىالمؤلط،زغلولسعد؟313ص،جه،الكاملالأئير؟ابن 2 t.

.3rlص،هج،الكاملالأئير،ابن

.09ص،إ!ريقيةتاريخالرجمق،

.09ص،العمابقالعصدر

.t"31ص،جه،الكامل،الأثيرالهن

.313ص،جه،السابقالمصدر

الأر-،نهايةالنويرى،68؟صإ،ج،ال!جان!ارى،ابن99؟صإلريفية،ث!يخالرقد!،

والسلاوىالأثيرالنلظر34.صا\،ج،العربىالمغربزمخول،سعد96؟ص24،ج

314؟صجه،الكلمل،الأئير،ابنيسيرأ.قنالابالفكلافننلاالطرفينانالىذهبااللذان

rص،الولاة!مرحسن،علىحعمنانظرا؟80صأ،جالاستقصا،المملا!ى، rعدأ؟

ثمعالأغهية،اللرلةنهايةالىالإسلاصالفتحمنإفريقيا،شمالتاريخالثعالهى،العزيز

الطسةالمماحلى،حمادىومراثعةتئليمإلريس،محمد-يلادبنأحمداللكئوروتحق!ئ

.661ص4111.،لبنان-بيروت4الإسصالضبدار،الثانية
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AA)
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)19
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)39

)49

)59

)69

)79

)89

)99

\،جالبيلن،،كأارىاكن31؟4ص6جه،الكاملالأتير،ابن99؟صإ!يفية،ئاريخالر!،

34.صا،9ج،العرسالمغرليزمخول،سعد96؟24،جالأرب،نهاية،النو!رى68؟ص

نهايةالنويرى،!طن.ابنعيهمزادالذىالنويرىلظر99؟اص،إفريقيةتريخالرقيى،

96.ص24،جالأرلى،

68.ص،اج،البيان،كأازىابن؟99ص،الريقيةتال!الرككل،

الأرل!،نها!ة،النوير!68؟صأ،جالببان،تارى،ابن9؟9ص!ريفية،تر!خالرفيط،

لسياسىودورهموالألدلسالمؤلطفىالفهريون،رضوانمحمدرضوان96؟ص24ج

.16ص8691،الإسكندوية،الثفافة،نشرداروالحضارى،

99.صالريفبة،ناربخالرجمق،

16جالاستقصا،،!المملاو؟86ص،أج،البيان،ىار!ابن؟99ص،الممابقالمصدر

.801ص

لرلآثاروههالاثةقرلطالبحرشاطئمحىالبربرىالبرناحيةمنكالمؤبمدينةطبرتة،

فىوتخرجالك!ارالسفنندخلهكلطرنهروفيها6إليهاالنجارلورودعامرةوهىعجيلب،وضيان

المجلد،البلدانمععمالحمو!،كنزرت.قلاعتسمىقلاعطبرقةشرقىوفىطهر!ة،كحر

.61ص،الرابع

نهاية،النوير!96؟م!68-،جااللهيان،،ىتارابن"أ..ص،إفريقيةتالح!الرقي!"

.801ص،أجالاسئفصا،؟السلاوى؟96ص،42جالأرللا،

.96ص،جا،البيان،عذارىابن؟أ..ص،الريقيةتلريعالر!يق،

.801ص،جاالاستتصا،،السلاوىكذلهانظر؟أ..صبزينبة،تاريخالرئيى،

yص،Oج،الكاملالأثير،ابن y I.

مكن!ةالآولى،الط!هعةعزل!6محمد-زينهممحمدنحفون؟الأغالبةمملكةتال!،وردانابن

.41ص،8891،ةهرالئا6مليولى

76.ص،جا،البيان،كأارىابن

.اهصه،الأغالبة،لردانابخأ

منو!ومههووابنهارتحلقرةيماأناخرىروايةوتذكر76.صا،ج،البيانتارى،ابن

الرازقعدإممماعلأما.بالرشوةقبولهليحفصبنعمرفبلمنحيلأ!درنالصفرية

يرجعالصفر!ة6سمحال!يكبرءنانالذهنإلىيتبالرأنهالرواياتثىالاختلافهذاأمام!رىنلأول

إسماطمحمودثبل.منمعهودايكنلمالمضل!فىتعاونهماإنإذ،الإباضيةمعاخت!إلى

الثقافة،دار!ثلألية،الطهعةالرايع،القرنمنتصفحتىالمؤببي!فىالخوارجالرازى،2جمد

ترةابىورصلوالص!يةاباضبةلطنالخلافوقوعومع8..صال!ضاء،الدار

!رحمنجمد!ادةالإباضيةلمقاثلةحفصببنعرخرجلزابإقليمعاصمةوهىطبنةش

ةkAاثىهزيمةفىالطالىغارالمخارقببنالمهنانجحكماهريمته،منتمكنحيثرسنم،بن

ئتهىوهكذالالمسان؟إلىأبوفرةعادئما.3tص،إفريقيةناريخالقيروانى،.الصفريةوردع
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تار-الفيروانى،اهـ.55سنةالدثاسىالعاملحانمبنيزيدعليهمفضىحتىالصفريةأمر

79صالملود،سراجالطرطوشى،كذلكانظر9510صإنريتية، t.

لاعمهأنمن6لقاوبهممبالييخر،تونسدخولهمنذسبرةبحرالجنودفىالمغيرةسار

صنعلهمايخ!رونهنفسهروحبنللفضلالكئابةقررواالأفعالنلكساكهموغدما،يضله

،أج،ال!جان6تارىالن؟ا51صإفريئية،تاريخ،الرقيقسيرئه.ولفبيع،فيهمالمحرة

6،ج،الكاملالأثير،ابن.بإغثه9.مطلأبينه.ص24،جالأرب،نهايةالنويرى،86؟ص

نفسهالفضلأنتعقيدأالأمورزي!ولقدا.98صافريقيا،شمالناريخالثعال!ى،ا؟3صه

الآثير،ابن!يي.بننصرالسابقالوالىإلىميليبسببوذلك،معهمالسبرةوأساءأوحفمهم

عيهألكارهمذلكإلىأضفأ.98صإفريقيا،شمالالثعالبى،ئاريخأ؟3هص6،ج،الكامل

24،جالآرب،نهايةالنوير!،أ؟أهه!6إفريقيةئاريخ.الرقيق،دونهملرأيهاستبداده

دار6الأولىالطبعة6الإسلا!يةالحضارةفىودورهاالقيروان،زيتونمحمدمحمدة9.ص

الألهار،ابنغهم.يؤلهولمجوابهمعنيتثاقلفنجدهأ.18ص،91AA،القاهرةالمنار،

الكتبدار،الثالثةالطبعة،تونستار4خلاصة،الوهابعبدجسنىحسن76؟ص\،جألحلة،

تطورلىالأثرأكلرهذاتصرفهلسوءكانولمفد.ههصاهـ،373،تونس،الشرقيةالصبية

الجند.ئورةباندلاعالسيطرةحيزصوخروجهاالأحداث

بالكثيرأئسمتحيلة،أهدافهلنحقيقالقادمةالمرحلةفىالحيلةإلىالفارسىالهنيصدسوف

بىدعاهمذىالسلهيموفنحأالقوادوجوهمنرجلكلإلىيكتبفنجدهوالدهاءالمكرمن

حسنمنكهعرفلماوذلكله،وبيعتهمعليهمإمارتهفىورغبتهمال!ضلعلىالخروج

فشلتفإذا!ينهمفيماسرأالأمرهذابجعلالأمانأعطادالوفتنفسوفى،جندهمعالسيرة

ماإلىنظرنافإنابط؟اما"الكتابهذانصالرقلىويذكرالاتفاقبهذاأحديعرففلنالحركة

ةWالولكنلملماعيهمواستنثارهم،لجندهتهاونهمن،المؤمنينأميرثؤفىالفضلصنع

سبرنهوسوء(رزاقهم،فىالمؤمنينأميرلكتابوتركهلهم؟لفظهو!رةمع،قبلهتصنعه

أولىاحدأنعدفلمفنظرناعنا،لنخرثهعليهالخروجإلايسغافلم،إليهعهدفيمافيهم

دونك،انفسنانع!ينفراينامند،-جندهعلىوعلفهصيتهلبعدالمؤهنين-اميربنصيحة

يطملمالأخرىتكنوان6ولايتكنسألهالمؤمنينأميرإلىوكنلهناواليأ،لناجطنلاظفرنافإن

6،جالكدل،الأئير،ابنها؟صهإفريفية،ناريخ،الرفيقوالسلا300أردنالى،أنالفضل

كلهديالمونن!يبفىالأئرل!هرضماناتهنفيهاوماالمراسلاتلهذدكانوبالفعل.أ3هص

أنعلىوما:قالأ!همثاءإذاالكتابفكانمركزد."فىفالدكلطمعبصماالفضلعى

!ريقية،تاريخالرق!؟".جماعةالكتاب!فافسدبه،إليهكتبفيماويطمعالأمر.هذااكثفى

بباجةالخراسانىالعندإلىمراسلةفىالجارودابنأخذبلبذلكيكتفواولم1+هصه

أمسحوهكذاا.54ص،السابقالمصدرذلك.إلىفأجابوهمالأمرفىمشاركتهمإلىودصتهم

الفارسىابننجحو!همتونسثندمواجهةعليهكانفبطماعليهيحسدلاموقففىالفضل

الحلإلىاللحوءسوىالفضلاهاميكنلمول!لك،نديةمنأكثرعلىالفضلثهودتوزرفى

يشبهفيماإلطالعمالجمعاممتدعاءفىفارسلالشكلبهذاالأمورلتصاعدحدلوضعالصفرى
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وابوجمبنةسحدينالعلاءوهماوطرابلسالزابوالبىمنكل!افبماللفوىايلاستمفار

A.1"9ص،اج،العربىالمضلط،زمخولسعد؟51صه6.ننسهالمهلبى

لهال!علىالأبناءكاسمعرفوامنوهمالملدنةبداخلكلألواممنالخراسانىالجندنامبعدماوثل!

أبىلهال!قحواكماعطوية،لرحالفنحوهئموممنعلبهالسبطرةوأحكموا،الداخلمنسالم

الريقية6تاريخينكر.الرتيئ،غاءدونمنالقيروانوأصحابهعبدويةدخلولنلكالرييع

.193ص،أجالصلى،للاالمون،زغولسط؟371ص6،ج،الكاملالأثير،ابن؟58Oص

بىالأمانعلىمنهاوأصحالطالنضلأخرجحيثالإمارةدارإلىالثواروصلماسرعان

87.صأ،ج6ال!هيانتارى،ابنم.497أكئولرهـ/178سنةالاخرةثمادىفىقاسى

العربى،المضب،ذنون؟VA،أجالأبر،الحلة،ابن؟أ637،ج،الكاملالأثير،ابنكذلكانظر

.411ص

61فريفبة،تاريخالرفعى، ja39.ص24،جالأرب،نهاية،النويرى؟ا

1.84،ج،الحلةالألار،ابنانظر6190صإفريفبة،ناريخ،الرفيق

لسان)الخطيبابن39؟ص24،جالأرب،نهاية،النويرىا؟6أص،إفريقيةئلريخالر!يق،

ملوكمنالاحتلامفبللوفيمنالأ!مأعمالسمد(،بناللهجمدبنمحمداقهبوعداللين

الهيضاء،الدارالكنالي،دارالكنالى،إبراهيممحمدالعبادى-مختارأحمدتحقيق،،الإسلام

"1.أW,?،الئالثالقسم،4%91

1ص6،ج،الكاملالأثير،ابنأ؟62صفريقية،نارحالرقيئ، 3 Aالأرل!،نهايةالنويرى،؟

39.ص24،ج

الأرل!6نهايةالنويرى،ا؟638،ج؟الكاملالأثير،ابنا؟62صبخريقية،تاريخالرقي!،

49.ص24،ج

.2449،ج،الأربنهابة،النويرى؟621ص،إثريفيةتاريخالرثون،

.49ص24،جالأرب،نهاية،النويرى؟أ63صإنريقية،ناريخ،الرقيق

ما.أ63ص)فريفبة،ناريخالركى،

.93صه،أجالصبى،المغرلط،زغلولسص461iص6الس!قالمصدر

.461ص،فربفبةناريخالر!بق،

1ص6الممابقالمصلر 6 t.9ص24،جالأرلي،نهاية،النويرىكذلكانظر.t

الأكار،ابنكنلكانظر1380ص6،ج،الكاملالأتير،ابن؟ا6هصإفىيقية،تاريخالرقون،

افريقيا،شمالئار!خالثعالبى،49؟ص24،تج،ا!ربنهاية،الثويرى84؟صا،ج،الحلة

.291ص
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والمسلمينالروءبينالإنريقيةالناو

أء(غ!لمزيانحامدأ.د.

حعثمنالإ!يقية)1(،النارعنالحديثوالأجاهلبالصبالباحثينمنكئيزتناول

انتقالهاكثفيةهوعلطالضوءبقاءيتملمالذيولكنصناغها،وتاريخوتركيبهاخواصها

هذهتطورإليهصارالذيالتدرمصنةثم،أخرىشصبالرومقلهلصنهاوهل،المسلمينبى

كانالذمم!المتوسطالهحروخاصةاللحار،سادةأصبحواأنهملدرجةالمسلمبن،عندالنار

الدراسة.هذههوضوعهووهذا!!لرومبلحر8إليهالسمليننزولقبليصف

الوسطى،الصورفياستصالهاشاعالتىالفتاكةالبحريةالأسلحةمنالإ!يقيةالنار

يسمحواولم،الدولةهذهأباطرةبممريتهاواحتفظالأمر،أولفىالبيزنطيةالدولةغدوخاصة

لهم)2(.حكزاتكونحتىصناعتها،سريصفأنلأحد

،9اللحريةالنار+:بينهامنفكانأسماءءةالنارهذهعلى)3(الرومأطلق

5()

)*(

)ذ(

.القاهرةجامعةالآداببكليةالوسطىالصورتاريخاستاذ

وسامم؟9791القاهرة،الإسلاميةمصرفىالبحرية:ماثرممعاد:المثالسبيلمحىانظر

!جمزنطةكتاليفىمقال،ال!حريالمسلميننشاطفيواثرهاتركيبهاطبيعةالأضيفيةافارفرج:

فىجديدةقراءةالأ!!قية،النار:منصورطارق2؟400الفاهرة"،السياسىالناريخفىفراءة

عددوالوسيطالإسصالناريخحوليةفىمنشورمقال،والإس!يةالبيزنطيةالمصادرضوء

المعملمبن6غدونطورهاسنخدامهالنفط:الوفادومحاسنمنصورطارقةم5002الفاهرة)4(

2الناهر 0 0 IS.م

reآHaldon, .J and Byrne, ,M " A possible Solution to the Problem of Greek F

7791.115,Byzantinische, Leipzig

لهعروثعران،سيدمحمودد.ترجمة،البيزنطيةالإمبراطوريةإدارة:الممابعقممطنفين

68،صم،0791
منالشرفىالقسمهىالدرلةفهذه،البيزنطيةالدولةاهلبهصفالذيالاسمهوالروم

الأخير"المصطلحوهذا،بيزنطيكلمةيونانىهصدرأيفىنجدولم،الرومانيةالإمبراطورية

هذهئاريخيمتاولونالمحدثونالمورخونأخذعندماالحديثةالصور.فىعليهماللر.لطزنطى

خصلألصللروموكان،الإمبراطوريةمنالغربيالقسمأهلوبينبينهمالنفزشيتمحتىاللولة،

دانواحيثالدينرفياليونلألية،يئحدثونكانواحيثاللغةفىسواءيخرهم،صتميزهم

التنزيلفىثاءففدلابروم،الكريمالقرآنفىنعتواوقدالأرثوذكسبى.المذهبعلىبالمسيحية

أ-13.الرومشيغيئوان(أسورةغقيهغتجصفنوفمالأزفيأدئىفي8المزوئمغبتث8الم)العزيز
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4(.")الروملألبةالنار!*،*السلأللةالنار"

Greekالإ!يقيةالناراسمعليهاأطليممط1أما Fireغدمااللات!؟الفرنحنكان

)أواخرعثمرالثانىالقرنومطلعالميلاديعثمرالحاديالقرننهايةفيالشرقإلىحضروا

البحريالسلاحبهذامكلفةأدنىلديهميكنولم(،السادسالقرنومطلعالهجريالخامس

أساطيلخاصة(،الشرقإلىأورباضبمنتفداساطيلهملهدأتعندمالطفوجئوافقدالفتاد،

مقاومةتعمتطعلملكنها،البيزنطيالأسطولبسفنتحلسسفنهموأخذت،التجاريةبيزامدينة

Annaكومنيناآناأليونانيةالمؤرخةفتروىلنار،لتلكالممملحالبيزنطيالأسطولسفن

Comnenaكومنينالأولالكسبوسالإمبراطورابنةt )73 Alexias I Comnenus-

والدهااعدهالذيالأسطولسفناشتبكتغدماحدثماام(?ا-58118هـ/*12

البيزنطيةالاهاليمسفنمنأليهانضموما،القسطنطينيةفيكومنينالكسيوسالإمبراطور

الحيواناتمنياثم!هههماأوس!ح،رأسسفينةكلمقدمةفىمطقاكانحيث،القريبة

اكواه،لههذهأنابيبوتتصلأفواهها،فاشةوالرؤوسالبرونز،هنمصنوعالمتوحاث!مة،

11!السائلةالنارهنهاوتنطلق Lequid Fire،النار.تلكأمامالصمودلزاسفنتستطعفلم

السلاحكهذامصفةادنىلديهمبكنلم)الصليبيون(الحلينالفرنجةأنكوهنيناآناوتؤكد

بلنجاة)5(.طلنابيزاسفنفهربت،أمامهالصموديستطيصاولم،بهفوجئوالذل!،البحري

اسم"الإضالرومدولةبهتميزتالذيالفتاكالسلاحذلكعلىالفرنعأطلقهنامن

Greekالإغريميهالنار Fire"،الباليزنطمه.الإمبرطور!هأهاليالإ!،بهانفردسلاحلأله

العصوروليديكنلمذل!أنؤجد1لحروب،فىألناراستخداملتاريختتبفاوثى

منق.م42،عامحدثماThecydidesثيوكيديدسالمؤرخذكرفقدففط،الوسطى

؟النيرانمنهاتخرجكلألتسفينةديليوممدينةبىوجهواحيثالنار،لهذهالروماناستخدام

لهحريةمصكةوصفالمصادربضىفيوردكما.مجوفشجرةبجزعمتصلمنفاخبواصطة

كانت،والفحميالقارمملؤةخشبيةبراميلفيهااممتخدمالميلارر؟قبلالثالثالقرنفيصثت

النارمنمختلفةتركيباتاستخدامإلىلمصادرأشارتكذلكالأعداء.سفنعلىوتقذفتوقد

)6(.النفطإليهاادخلحيثالميحدي،الرابعالقرنفى

؟68ص،البيزنطيةالإمبراطوريةإدارة:السايح!سطنطين)4(

546;.e,oxford,7991 pاءآTheophanes Confessor: The Chron

.182صام،619الفاهرةجاويد،ئوفيطجمدالؤبزنرجمة،البيزنطيةالحضارةايفنا:لظر

;392-292(1.Anna Comnena: The Alexiad, London,2891 p)
للثقافة،الأعلىالمعلمىنشرحباثمي،حسند.بهاقامالئىالصلطةالنرجمةالضنا.:وانالر

5fص،م4002القاهرة tv- t t.

3؟357-58صم،9552تونسالتليسى،مخمدخليفةترجمة،المتوسطال!حر:فورد!رادإرنل)6(

ال!زرإحدىديليوسجزيرةبهاالعقصوديكونوربماالجزيرةلهذهتعريفنجدلم:ل!ليوم
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جد!ذا،امزايكنلمالسفنمحىووضعهاالحروبفيالناراستخدامأنؤلكومفى

ثركي!اتإليهاوأضافواالنارهذهمنطورواأنهملبيزنطية:للدولةلهالنسبةالجديدولكن

فتفا.أكئرجطتها،جديدة

تقذفالتيالصفنوهيالحرا!ات،استخدامغرفواالمسلمينانبالذكرالجديرومن

الخليفةأنإلىالطبريأنمارلقد،الميحديالتاسع/الهجريالثانىالقرنمنذالنار)7(،

81.اهـ/1A9-9)39الأمينمحمدالحاسي -w n)دجلةفيخراقاتخم!بىبصلأمر"م

أنويبدو"،عليفاهالاعملهافيوأنفق،والفرسوالحيةوالقابوالفيلالأسدخلقةعلى

فدحإلىنواسأبوألاثماعرديمماالإس!ية،الدولةفىنوعهفىجديذاكانالصلهذا

لالنفط.تصلكلألتالحراكاتهذهأنملاحظةمع8(،أالسفنلككظهرعىوهوالأمين

برخلكانابنثيشير،الباسية!دولةأنهارفىالحزاقاتهذهاستخدامذلكبطشاعثم

انظر:الجزر،هذهمحىهجماتعدةالرومانشنفقد،ايجهلحرفيالواقعة

106..pا!7هـا,um,New YorkآThe oxford Dictionary of Byzant

3).الصمكربينأثيناقادةsalهوثيوكيديدس،المؤرخ+ '' t - 4 V،)الحرليفىاشتركق.م

انظر:الئاريخ.كتالهةعلىليعكفالجياثىفىالخدمةنركثم،وأسبرطةأثينالهينالبليبونيزية

4334صأم،3799القاهرالإغر!4:الناصريسيد -o؟rالبحثمنهج:زيانحامد

.351ص،د.تالفاهردالناربخي،

خفينةسفنوهى،الناريةالأسلحةلحملاسنخدهثالحرببة،السفنمننوع:الحرافاث/الحراقة)7(

تعملكلألتانهاالميلاديعفمرالظس/الهجر!السادسالفرنفيممانيابنووصفها،الحركة

معداف.لمنة

34؟.صأم،199الفاهرة،عليةسوريالعزيزنشر،الدواوينقوانين:مماتيابن:انظر

الإسكندريةثامعةالمعحم،حروفعلىالإسلا!يةالسفن:النخيلىدرويش:ايضئاانظر

32-37.صام،749
،905ص8،ج6د.تالقاهرةايراهيم،الفضلأبومحمد:تحقيقوالملود،الأممئاريخ:الطبري)8(

.نواسأبوليوان

بوصفهاشتهرالعاسى،الصرشصاءإنمةمن،هانئبنالحسنعلىأبوهونواسابو.

عامنوفىجلسانه،اخصمنوكانالأمينمحمدبالخليفةانصلوالنساء،للخمر

م،6002ظ!سابوالأمصار،ممالدفيالأبصارمسالك:العمريانظر:هم.هـ/28589

92.3-اص2،ج4،1ج

منبعترل!الإ!يفية،النارفانفاتللحراثاتكومنبثااناالمؤرخةوصفأنللنظرالملتمن+

رووسأشكالاتخنتلالأولىدعلة،نهرفىالأمينالخليفةاسنخدمهاالمنىالحرافاتوصف

تأثيراثمةنلاحظيعطناماوهو،والفيلالأسدشكلعلىرالثانية،المفترسة6لاثالحيو

.الرومصنلكأخذواالذينهمالماسيينولعلالعانببن،!نشهادلا
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للنزهةدجلةنهرفييركبهاحراقةلهكانت)9(،لحسينبنطاهروالوزيرالقلأدأن

بنالأمينمحمدالخليفةمقتلوكبتالتيالأحداثفىالأثيرابنيذكركذل!والتنعكل)01(،

منالهرلطحاولالأمين"أنم(8اrعامسبتمبرأهـ/89اعامالمحوم)شهرلرنمثدهارون

موسىولديهخملالأمينهعلصولهطا")11(،الحسينبنطاهرمنخوفاهرثمةحراقةفيبظاد

)12(.الملمونعمهماإدىأرسلاثمفمينيامدينةإلىحراقةفىوعبدالله

اللولةانهارفيالفئرةلل!فىبالنفطنصلكانتالنىالحراقاتانتائمرتوهكذا

زوجةزبيدةالسيدةأنإلىالشابشتيفيشير،والنزهةالتنقلفياستخدامهاوكثرالعاسية،

+)3؟(.بحراقتهادجلةفييونااجتلأرت+الرشيدهارونالخليفة

كانا!ترة،نلكفىوالننقلللنزهةاسنخدمتلنيالحراقات،هذهأنالمحظومن

كانتلماوذل!وقوادها،الحاسيةالدولةوأمراءوزوجاتهمالخلفاءقاصزا.علىاستخدامها

أبوالوزيرينفقهكانماإلىالصابىهكلأبوأشارفقد،باهظةنفقاتمنالحراقاتلكك

مماليةملالغكلألتأنهامنهاوينضع،أمولمنالفراتبنموسىبنمحمدلهنعليالحسن

والمشاقةالنفطلاثمراءالمخصصةالمبالغخاصةالحراكات،هذهعىشهرياتنفقكبيرة

اصانكبرمنكان،الأصلفارسي،ماهانززيقلهنمصعببنالحسينبنطاهرالطييأبوهو)م

الدولةفىمنزلتهعتئموتتله،الأميناخيهمحاربةفىالأخيربهواستعانالمهاسى،المامون

وانباءالأجمانوفيات:خلكانابن:انظرم.22nهـ/702عامنوفىالمامون،زمنالعاسية

بنطاهرحعاةوعن51-7،523ص2،ج،د.ثبيروتصالر،دارنشر،الزمانابناء

ا.i-!1اصم،9002بيروتلهظاد،تاريخ:طيفورابن:لظر،الحسين

.951ص2،جالأجمان؟وفياث8()ه

285.ص6،ج،التاريخفىالكامل:الأثيرابن:fnص8،جوالملود،الأممتدبخ:لطبريد()8

أم،969بيررت،الإسلاميةال!هحريةتاريخ:العاديمخنارأحمد،سالمجمدال!يزالعميد)42(

-ا.1صه

22،جم؟0002كلروت،بالوهاتالوافي:الصفديئظروواسط.بظادببنفرية:فمبنيا+

.99ص

.4هصأم،669لظاد6عوادكوركيسنشر،الزياراتاماكنإلىالديار)ت)43(
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للنفاطات)"1(.

الحرول!فيسواء6الحراقاتعلىالمحمولةالناراستخدامأنالصضذلكمنوش!تفاد

لمحينفيالسملمون،ذلكبطصفهكمالرومانعرفهالقذم،منذصفوالتنكل،النزهةأو

بط.فيماإلاالحطبنالفرنحيصفه

تمحيث،الوسطىالصورإلىفيرجعالنار،لاستخداميالنسبةحدتالذيالجديدأما

حرفا.وأكثرفتكاأشدجديدةتركيبةاكتاثماف

أتامCalinicusكالينكوس!سمىمهندساخنراعمنف!يالجديدةالتركيبةهذهأما

المي!ي،الثامنأواثل/الساثعالقرنأواخرفيالشاملبحد)بطبد(هليوبوليسمدينةفى

هربكالينكوم!أنهـ()15(3-5348م/0)129-959السابعقسطنطينالإمبراطورويذكر

م()16(.)668-685الرابعقسطنطينالإمبراطورزمنالقسطنطينيةإلىولجأهليوليوليسمن

إغاراتهشددفكانم(66-.68اهـلم46-.)1سفيانأبىبنمعاويةالخليفةأنوالمكلوف

البحريةأص!حتانبعدالصؤى،بآسياالبيزنطيةالإمبراطوريةشواطئعلىالبحرية

كللىالببزنطبةالإمبراطوريةحساللاعلىهامةبحربةوبمراكز،كبيرةبفوةننمنعالإسلامبة

أزميرموانيعلىهيمثتكما،خيوسجزرمثل،ايجهبحرجرروبضىورودسقبرسمن

منالقرلطإلىوصلحتىالأمويالأسطولتقدمبلذلكعندالأمريقفولموقيليثية،وليكيا

.02صام،899لهيروت6المنصورخليلنشرالوزراء،تاريخفىالأمراءتحفةد()5

م،هـ/231249عاموتوفىم،هـ/124855عامولد،ألفراثبنموسىبنمحمدبنعلى+

تولىكما،مراثخثم(،9-329هـ/53280)592-العباسىباقهالمعتزوزارةتولى

تحفة:الصابى:لظر.1e(هـهـ/298-2)927-928العباسيالمعتضدالخليفةوزارة

مصطفىتحقي!:،والأعلا!لمشاهيرووفياتالإس!تاريخ:الذهبى؟11صايأمراء،

ممالدفىالأبصارمسالد:العمري71؟71-23ص7،ج،م5002!يروتعطا،عدالقادر

.11-ه311ص،11جم،20،2العين،والتاريخللتراثزايدمركزنشرالأمصار،

الحراقلتفىاستخدمت،الفطنمنقطعةوالمشاقةالمئمفةالوسيطالمععمفىجاء:الممشاقة+

الصابى:9؟70ص2،ج،الوسيطالمعجم:انظرالنفاطات.فىلاسئخدامهابالنفطن!للبان

.أهامش.2صالأمراء،ئحثة

تحفةالصابى::انظر.النفط!هايرمىكانالنحاسمنأدادوهىنفاطه،ثمعةالنفاطاث+

.2هامش52صالأمراء،

!مارسلملكنهالسالس،ليووالدهوفاةغبم219عامالمسابعددسطنطينالإميراطورتوج)45(

انظر:م.459عامإلاالحكم

247-132..Ostrogorsky: History of the Byzantine State, Copyright,5791 p

Aصعمر)ن،سعدمحمودد.نرجمةالببزنطبة،الإمبراطوريةإدارةد()6 Y.ا

لظر:.الملتحياي'Pogonatusبوجوناتوس"لقبالرابعفسطنطينالإمبراطورحمل+

2ص،أمVtr;القاهر،الروم:الناصريمميد 3 I.
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القممفنطثنثة)17(.

فىلقسطنطينيةوععاءمفدسواأخذلبيزنللية،للدولةالبهريالعسلمينتهديدوإزاء

يدفىالقسطنطينيةتقعلاوحتىالخطر،هذابهيدرءونبحريسلاحصناعةفيالتفكير

الرومانبة+النار"أو"البحريةالنار11أو"السائلةالنار+)خنراعكانهناومن،المسلمين

ذلك.بطعليها3الإغريقيةالنار!اسمإطصشاعوالتي

فىفقيماكانلذيالأصلالسوريكالينيكوسالمهندسفإنالقولسب!وكما

للكا،أشدليجطهاقدينادحروبفىاستخدمتادتيالناربتطويرقامأنذي!؟ادقعمطنطينية

ذاتالنحام!منأنابيبفيالمزيحهذاويصب،والكبريتوالزيتالنفطمنمزيخافجطها

الذي،المدفعداخلمعمنديرةاممطواثةفيالألابيبهذهوئوضعالألابيب،لل!منهاتوففوهة

حتىفيهاالنارتثمتكلبالهدفارتطامهاوبمجردالأ!اء،سفنعلىتقذفثمالحراكات،حملته

الماء)18(.فىذلم!كانلو

الرابعقسطنطينالإمبراطورJAIالجديد،التركيبهذافعاليةمنالرومتاكدأنوب!

استمرالذيالهجومذلكالقسطنالينية،مهاجمةفىأخذلذيالأمويالأسطولسفنعىبقدفه

967-6هـ/954)54-سنواتخمس V،)91()المسلمينقذففيالروماشتدأنإلىم

الأسطولإلى"فئملأدىمما،الحرائقبهاواشتطتالدمارالسفنتلكفأصاببالنارالإ!يقية،

تحرزأندونالسفنبقيةوعادت،القسطنطينيةعلىالاستيلاءفىهدفهتحقيقفىالأموي

6لفاقيةكشدذلكوعجلمطمها،حطمتبحريةعاصفةصادفهاعودتهاأثناءوفىنجاخا،

عانا)02(.ثلائدنلمدةالرابعو!نسطنطدنسف!انأليبنمعاويةبدن3هدنه3سلام

ذل!ويطلون،مصرياختراعالنارمنالجديدةالتركيبةهذهأنالباحثينبضىويرى

(،الحاليةشس!)عينالمصريةهليوبوليسمدينةفىمقيفاكانكالينكوسالمهندسبان

)*7(

(د)8

)4!(

)02(

.61صه،أم359الفاهرة،والبيزنطيونالأمويون:الصويابراهع

كتاللافىمقالالبحر!6السلميننشاطفىوأثرهاتركيبهاطبيعةالإكريقيةالنار:فرجوسام

.471صم،4002الفاهرزالسباسى،الناريخنىنراءةبيزنطة

باختصار،دداولهاالذيالطهريباستثناءبالتفصيلالغزواتتلكإلىالمسلمونالمؤرخون!شرلم

30ص،هج،والملوكالأمم -52 A؟Aهرقلالطرير&اليوناشالمؤرعتناولهاحينفى

Nikephors،,87.000991:لظر،االتفصيل : short history, washington

لمختصر،التار!:نقفورالبطريرك:البشيرهانىد.بهاقامالتىالعربيةالترثمةوانظر

-VAمر،،7052الفاهرة VV.

تاريخ:ال!ينيالهارالسيد:أيضناانظر93؟ص،8091ل!روتوالقضافىالولاة:الكندي

قهلممفيانالهىبنمعاويةاننقفوريذكرأ.أ-أه5.ص،أم829بيروتال!هيزنطية،الدولة

لظر:ثواذا.وخمممونأسيزاوخسونذهبيةقطعةألافثلا4فدرهاجزيةسنونايدنعان

87.".,Short history
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مصرإلىالإسلا!دخولقبلالمصريالأسطولأنكما)لهطبد()21(.الشاميةهليوبوليسوليس

مننوغامصرفىشاهدسبيوسالمورخأنبتلرألفردالمؤرخويشيرالنار،لههذهمسلخاكان

ويزيدالانمتعال،سريعةموادمنمريخاوكانتالنار،تقذفالتىبالآلاتمجهزةالكلار،السفن

خهزتلها،الإسلا!يالفتعبط،الإسكندريةفىئنيتالتىالسفنبأنذلكمحىسبيوس

الملنهبة)22(.الموادلفذفبمجانيق

اختراعمنالنارهذهأنيؤكدجيبونلمؤرخأنإلىماهر)23(سعادالدكتورةوتاثمير

كالدندكوسأنمنكدرندومىجورجالمؤرخغدوردماعلىذلكفيوعمد،المصريينأحد

)34(.المصريةهليوبوليسمدينةمنمصرياكان

ولماللهيزنطين،الأباطرةلههاحمفظسزاكانتالنارهذهأنلوجدناالنظرأمفاإذاولكننا

اكاليم،أساطيلأوالعاصمةسفنسوأء،أساطيلهمبهوتمملحتصاهم،صناغهاسريصف

ففاكاجماليم،بهذامئنتأنهاالأقاليمأساطيلسفنبضعلىالسلاحهذاوجوديغىولا

مناثنينهنتوصيةلديناأنهخاصة،تصنيعهأماكنوبينالسلاحهذاوجودأماكنبينفرق

هذاصناعةسريشمرببأنالبيزنطيونيسمحبألافيهايوصوناللهوننطية؟الدولةأباطرة
p231-232.صأم،979القاهردالإممحية،البحرية:ماهرسعاد2(د

.511صلمصر،العربفتح:لقلرالفرد()22

23.صاالإس!بة،مصرفىالبحرية)23(

Georgiiكدونيوسجررج)،2( Cedrniusعشرلحاد!القرنفيعاش)يوناني(بيزنطىمؤرخ

rumأumالناريخخممة.كتابهفىتناول،الهجريالخامس/الميلادي CompendآHisto

منالسالقينكن!طماعلىذلكفىاغمدأم،570عامحتىالخلوبدءمنذالخليقةتاريخ

عيها.جمانشاهدفكانعاصرها،الئىالفترةىافيماالمؤرخين

:زيانحامدآمال253؟صم،3002المقاهرة،البيزنطيةالتراجممعجم:نيكولدونالد:انظر

.2هص،م0102الفاهرد،بسللوسميخانيلللمؤرغالسياسىالدور

Edwardجيبونإدواردهو:ثيون+ Gibbon37عامولدإنعليزيمورخVلحنوليام

أحمدللدكتورالصبيةالترجمةمفدمةانظرأم.497عامونوفىغنبة،اسرةفىبحلترا

ا،جم،7111القاهرةوسقوطها،الروملأليةالإمبراطوريةاضمحكل،جيبون:هاشمنجيي

1-27..ص
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بهاحتفظسزاالنارهذهتركبيظلولذلك2(.البلاد)دأوبالشصمنكرهمإلىالسلاح

)26(.طويلةفترةسواهمدونالبيزلطيون

المجاورةالأممقبلمنهحاولاتهنارركانتأنه،التحذيراتلككمن!ستشفانهغير

قوةمنثوةكليكونوالاحتى،النارهذهصناعةسرعلىيتصفوابأنالليزنطية!للدولة

مرنينالنارهذهبهمفتكتالذينالمسلمونكانالأمملككبينومنال!هثزنطية،البحرية

لسنواتحصاروهوللقسطنالينيةسفيانأبىبنمعاويةمحاصرةأثناءالأولى:متتاليتين

مررانبنعهدالمل!بنمسلمةمحاصرةأثناءوالثانيةم،هـ/674-967)54-95الخمس

م)27(.هـ/99797عامللقسطنطبنية

وإصدارلهالممرية،النارهذهالبيزنطيةالدولةحكامبهأحاطماكلوبرغموكالفكل،

سرإلىالوصولاستطاصاالمسلمينفإن،المجاورةالدولإلىتصديرها.تحرمالتىالأوامر

فتكا.أكثرجطتهابصورةبتطويرهاوقاهواصناغها،

الذيالأغالبةاصطولأنإلىءارى)38(،ابنالمضبىالمؤرخعندإشارةوردتفقد

-2)51الأغلببناللهزيادةالأغلهيالحاكممنبأوامرمهـ/522835عامص!ةإلىتوجه

*حراقات،سفنهلجنمنكانعبدافة،بنابراهيمبقيادةوكانم()92(هـ/223837-816

19السادسليوهوالأولالإم!راطور)25( -r nn%) Leo VI.-273/كئابهفىحذرالذيهـ(03م

منكلعلىصارمةغوياتفرضكما،البحريةالنارصناعةبسرالإباحةمنTaktikaنكنبكا

Constantineالسايحقنسطنطينفهوالئانىالإمبراطورأها،الحربىبالقادالمعاديةالبحديمد

البيزنطيةالإهبراطور!ةإدارةكنالهليالآخرهوحذرالذيهـ(م/112959348-992-)711

ياإلىالسثلةالنارصناعةممرتسريبمنحذر4الثانيرومانوسعهدهوولىلولده(هداهالذي

الكنيسة.رحمةمنيطردذلكيفعلومن،اخر!دولة

الإ!يقية،النار:فرجوسام68؟صالبيرنطية،الإمبراطوريةإدار.:السالهعفسطنطين:اشر

.461ص

ال!ينى:ال!هازالسيدأ؟82صام،619الفاهرة،البيزنطيةالحضارةتاريخ:رنسيمانسئيفن)26(

363.صالببزنطية،الدولةتاريخ

(3 Theophanes : The chronicle, oxford 991،7 .0 ;547-546 Nikephoros : short)

,870historyة p

1ص،ام359الفاهرة،والبزينطيونالأمويون:الصويإلهراهيم V -4 1 6 tالعقات:فرجوساع؟

.16ا-ا7tصام،819الإسكندريةالأموبة،والدولةالبيزنطيةالإمبراطوريةبين

1.هص،أجد.ت،بورقسال،كولاننمثبروالمؤب،الألدلساخلارفىالمونبالبيلن)28( 0 -t t.

ذيفي!يد4ولايةتولىالأمخب،بنإبراهيمبناللهزي!لدةمحمدأبوهو:الأغببناللهزيكة)92(

رثيفيئرفى6الفدمعاملةفىوالظظةاللماءبس!اشتهر6هما7يونبههـ/152علمالحجة

البيك:عذاريبنالظر:عافا.وعثمر!إحدىثمؤبحكمأنليى37هـ/يونيه222عام

الحضارةلىودورهاالقمروان:زيتونمحمدمحمد:ايضتالظرأ؟69-70صا،جالمونل!،
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الحارفة،النارلقذفمصةكلألتالحراقةأنوالمووف3.مراكبهمنحرافةالنصارىلهفأصالي

قرةفى!ططيلهمبهاوسلصا،Stanهذهصناعةسراكتاثمافاستطاصاالأغالبةأنذل!ىومغ

والعاشرالتاسع/الهجريينوالرابعالئالثالقرنينفيخاصةالإسحيةالوسطىالصور

للميلاد.

مراكزثحثلهاكان،المتوسطالبحرفىالمسلمينأساطيلأنذكرمنلالدوهنا

الثماموبلادكريتمنكلفىوقواءه،المتوسطالبحرشرقفىالأولالمركزرليممية:

المركزكانحينفى،الأندلسفىوقواءه،المتوسطالبحرضبفىالثلأليوالمركذومصر،

ذلك،ليوصقليةأفريقيةشمالفىوكواءه،لمتوسطالبحروسطفىالأسطوللهذاالثالث

الأغالبة.دولةتتولاهكانتالذيهوالأخيرالأسطولوهذا

البحرية،النارصناعةسرإلىألأغالبةأسطولوصلالثلاظة؟الأمماطيلهذه!ينومن

ذلك؟لهمتمفكيف

الأغالبةمصفةعىساءتالتىهى،لفترةتلكعاصرتلتى،السياسيةالأحداثإن

قائدكانالذيك!uphemiosأيفيميوسالبيزنطىالقائدأنذلك،البحريةلنارصناعةسر

عامالأغببناللهزيادةإلىنوجه(،Drongarios)طرنجاربصعكبةالبيزنطىالأسطول

به)03(.مستنجذامهـ/211826

البيؤنطيوالإمبراطورأينيميوسبينشديدخح!حدثأنه:لتاريخيةيمصادرفتروي

الراهبا!لإحدىالأولاختطافإثرهـ(م/255-214)082-982الصوريالثلأليميخاثيل

فىتينو!صعكيةئضقائدإلىأوامرهإصداربىالإمبراطوردفعمماباجمراه،منهاوالزواج

Photeniosالقسطنطينية.بىوإحضارهأيفيميوسعلىكالت!ض

لكنهصطية،فىإمبراطوزانفسهوأعنفوتينوسالقائدعلىانتصرأيفيميوسأنيخر

انزلحيث،الإسلاميةالمصادرتسميهكما3بلاطه+البيزنطىالقائدأمامالصموديستطعلم

إياهواتاالأمخب،بنالثه6زيادمنالنجدةطلبإلىالأخيردفعمما،كبيرةهزيمةبإيفميوس

)31(.سنويةجزيةلهويدفعصقليةفيلهتابغايكونالأقلعلىأو"،صعكيةجزيرةلمل!7

للظر:هم،هـ/22338عامثوفىأنهالذهبيويفولأ.أ-2325صأم،889القاهرةلإسلا!ية،

95.ص6،جم،5502لطيروتالإسحم،ن!يخ

057991,(1 Theophanes Confessor: the chronicle, oxford)

الدولةئاريخ:الص!نىالبازالسبد68؟صد.ت،الفاهرد،والرومالعرليفازيليف،:ايفناانظر

-27.273.صالهزنطية،

كنلدعيهوأطلقStrategusالبحريالثغرقائدنائبحملهلفب:Drongariosطرنعار+

.-177ا76صأم،619الفاهرة،البيزنطيةالحضارة!رنسيمان:،لظرالبحر.أميرناني

الآئير:ابن354-355؟ص24،جام،839القاهرة،الأدبفنونفىالأربنهاية:النويري()31
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يتيحك!هيربحرينصرلتحقيىتواقينكانواالذين،الأغالبةفوىعىالصضهذاجاء

علىإغارات!ةشنواانسبقثقدلهم،المواجهةالمتوسطالبحرجزرعلىالسبطرةلهم

نجاخا)32(.لحد!أندونلكنصمكد4

علىيدهلسطفيينجحأنع!ىأيفيميوسرجمةتلبيةإلىالقزيادةسارعولذلك

فيبممفنهأيفيميوسبقاءفتثررالفبروان)33(،وعلماءففهاءبضذلكفيورافقهصعكبة،

عىالتظيللأغاللهةيتسنىكيفلكن)34(.المنشودةالحملةإعداديتمحتىسوسةميناء

كل!،الإشكريقيةبالنارومسلخاجيذا،إعداذاالمطوهوبصعكية،الرابضال!جزنطىالأسطول

الحار!ة.النارتقذفحراقاتسفنهمتضمأنضرورةفييفكرونالأغالبةجكلهذا

)طرنجارالبحرىالقائدوخ!رةبمطوماتاستعانواالأغالبةأنالباحث!نلضيستبطلا

منتظزاسوسةميناءفىوجودهأثناءلنار)35(،هذهصناعةسركشف.فىايفيمروسالبحر(

يفيميوسوكرهحقدفإنالحالوبطبيعةالته)36(،0زيادةبهاو!هالتيالحملةإعداد

إفشاءإلىأيفيميوسدفعالذيهوصطية،فيالبيزنطيينالقادةولمطمالبيزنطى،للإصراطور

)37(.بالمسلمينالاستيعانةذلكوقبل،الحارقةالنارصناعةممر

أخنوائهماللحرسة،النرصناعةصالتفاصيلكفةلمصفةالأغالبةحرصودفع

ولهل!بينهمناثمبتالتىالبحريةالمعلردأتتاءالنار،هذهحاملةالبيزنطيينحرقاتيتصثلون

)32(

)33(

)35(

36()

3صه،6ج،الئاريخفيلكامل tص،والرومالصب:لازيليفأيفئا:انظر؟I -i IA.

الحضارة:زيانحاهد:أيضناانظر35؟هص24،ج،الأدبفنونفىالأربنهايةالنويري

.81ص،بصفلبةالإسلامية

356هص24،جا!ب،فنونفىالأربنهالة:النويري -woعبام!الدلنئعي:الضتالطرو؟

وعن48.صام،089العراق،الإسلاميةالمنوسطالبحربدولعلاقاتهاصفلية:الدوري

ثىلرأسات:زيانحامد:انظر.صقليةغزوعلىالأغلببناللةزيادةساعدتالنىاملالكل

.36Iمر،م0102التاهرةالإسلاهى،العالمتاريخ

183;(3.Ostroyorsky: History of the Byzantine stste, oxford,0591 p)
.27ص،د.تالقاهرة،والرومالعرب:فاز!ليف

الئيابتنسبإليهاالبحر،ساحلعلىأفريفيةبلادمنأنهاالحميريسكهايقول:سوسه+

ضرفيالمطارالروض:انظر.صفليةغازياالفراتبنأسدركبومنها،السوسيةالرفيقة

.'rrIص،م4891لدنان6الاكطر

.11هصام،969ليررت،لإسلاهيةالب!يةناريخ:الجاديمخئارأحمد،سالمعيدالؤيزثمميد

الأثير:النأم؟689ييروتالحجى،جمدالرحمننشروأوربا،الألدلسجوناهة:البكري

334.33-هص6،جالئارخ،نيالكامل

892;(1.Bury:A history of eastern Roman Empire, London,1291 p)
271.صام،829بيروت،البيزنطيةالدولة:ال!ينىاللازالسيد
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لممهـ/21328عامموللالهإليها)38(،بمركبهالفراتلهنأممدتوجهبطالهيزنطثة،الهحرلة

هاثمثر،الفتحعلياتالمسلملىالقادةمواصلةثمصطية)93(،فىتفاثمىالذيلالولهاءمتنزا

لهنإلرا!مالأغيألهوتولىبطهم،هـ/ء2253عامفىأنهالى،الجزريالأئيرابن!رخ

هذامنرمضانفىبيزنطيأسطولمعاشتبك،صقليةفيالصكريةالصلياتهدةأمرجمدالثه

حرقةكلنهاومنسون،منبهمامطمعىوإسمنولىعبه،ولنصرم(35l)ميوالعام

بيزنطلة)."(.

لقذفومصاتآلاتمنالحراقةهذهظهرعلىوجدبمااستفادواالأغالبةأنفىولاشد

الصناعة.هذهأسراركلمحىالوقوفل!يتمحتىوذل!النار،

لههااحتف!التيالإ!يكيةالنارسركشففىالسبقفضلللأغالبةكانوهكذا

ذلكمنذالأغالبةأسطولفيتظهزالنارقادفةالحراقاتوأخذتطويلأ،أمذاالبيزنطيون

حراكاتلاحدىالبيزنطيينأسرمن،!اريلابنالسابقةالإشارةتجاعتهناومن)؟4(،الوقت

م)42(.هـ/522835عاماواخرفىالأغالبة

لمفإنناصابقا،البيزنطيونبهاحتفظملظما،الحارقةالنارصناعةبسرالأغالبةاحتفظ

الأساطيلمنأيفىالحارقةالنارقاذلةالحراقاتاممتخدامإلىتشيرالنصوصأحدنجد

محلالفاطميونحذحتىذلكواستمو.الفترةتلكفىالمتوسطبالبحرالأخرىالإسلامية

عاصمة"رقادة"مدبنةفيواسنقرارهم،دولنهمعلىوالقضاء،تونسحكمفيالأغالهة

م)43(.19هـ/7925عامالأغالبة

التيالحارتةالنارعىالتعرففي،إفريقيةفىاستقرارهمبطالفاطميونأخذ

كبيزا،نفوقاذل!فيوتفوقواالمملاح،هذانطويرعلىقادرونأنهموأثبتوا،الأغالبةاستخدمها

مض!غدالمجلأر،موقعةفىالبيزنطيةالبحريةعلىبالغةانتصار)تأحرزوا(نهملدرجة

ثونافية:انظرمركبا،ممب!نالفراثبنأسدصحبتالتىالمراكبعدأنإلىالبطري!شير)38(

.22.صو(لرلها،ا!لللس

336.ص6،ج،التاريخفيالكامل:الأثيرابن)93(

338-933.ص6،جالئاريخ،فيالكامل)مه(

؟7247-ص،والرومالعرب:فازيليف)80(

storyآreء.".992-792 of eastern Roman EmpأBury : Ah

.601صالمضلي،المبيان)2،(

الخلفا،الفاطميين!نكرالحنفااتعاظ:المفريزي48؟ص8،ج6الناريخفيالكامل:الأثيرابن)ول(

63.ص،أج،د.تالنخانر،طهعةالتاهرة

وثكلالأغلي،لنإكراهيمكاها،اياماربعةمسيرةالقيروانوبينبينهابإفريفيةللدة:زفآذة+

معجم:الحمويياقىت:انظرله.عاصمةواتخذهامسجذا،بهاوبنىعجيبةضوزابها

.ههم!،3ج،ام759بيروت،البلدان
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الالثصار)4"(.هذافىكبيردورالفاطميةللحراكاتوكان،مهـ/354659عامسثني

أنواستطاكأ،البيزنطيةالأساطيلمحىتفوقت،الفاطميةلبحريةأنخلدونابنويؤكد

بهومالالأسطول،الاهتمامالدولةهذهحكمامنابعففد)"4(،المتوسطالبحرعىانفوذهتفرض

الفاطمىاقهلد-!المضفصلم(هـ/969)358عاممصرإلىانتقالهمليخاصةمطات،هن

79هـ/52)341-365 -o g)لمخدكفالسفنإنشاءمحىوعمل،بالأسطولالاهتماممحىم

لصناعةدازافبنىالطانلة)6"(.الأمو"ذل!علىلحبفاقورصد،الحراقاتبينهاومنأنواعها،

سفينةستماثةبهاو!نى"،ميناءعىالبررفيمثلهايرولم"كالمقس)47(،لمصرالسفن

)365-لالكالؤيزخليفتهزمنللحويقتوضقدالأسطولهذاكانوإذا)48(،حربية

هذابناءإعلدة!طأئمهرثلا"خكلاممتطاعواالفا!هنأنإلام(هـ/5!386696-9

)94(.أخرىمرةالأسطول

عاصمةالقاهرةواتخاذهممصر،إلىالمضبهنالفاطميينلانتثالكانأنهوالواقع

لصناعةمركزأكانتالإسلامقبلمصرأنفالمصوف،الفاطميةالبحريةتطويرفياثرهلهم،

لصناعةدازاسفيانأبىبنمعاوبةاتخذهاحيثلها،الإس!ىالفتحبطذل!واستعر،السفن

أماكنعدةمصرفيواشتهرتلجديد.أسطولهفيالمصريينالبحارةعىواغمد،السفن

عملكذل!.والإسكندرية)السوشى(،والقلزم،الروضةجزيرةمنها:السفنلصناعة

الأخشيدطغحلهنمحمداهتمكماكبيؤا)05(،اهتمافابالبحريةالاهتمامعلىالطولونيون

)ول(

)50(

)46(

)47(

)هه(

)"9(

05()

.556-558ص8،ج،الكامل:الأثيرابن

غدماوالثيزنطيين،الفاطميينبينمهـ/354659عامالمموفعةهذهحدئت:ثمحازموقعة+

نصؤاواحرزالهيزنطية،القواتعلىعنيفاهجوقاالكلبىالحسنبن(حمدالقالدشن

الن!يخ6فىالكاملالأثير:ابن:انظرالمثاز.بموفعةفسمبت6مسينىمضيقمجازكبيزاعند

ام،649القاهرة6الفاطميةالدولةتاريخ:حسنإبراهيمحسن:أيضئاانظر558؟ص8،ج

.401ص

.253-254ص،د.تمصر،النجاريةالممكنبةطبعة:المكدمة

أيفنايظر؟291ص26ج،م0721يولاق،والآثارالخططبنكرالاعنباروالمواعظ:!المقريز

السياسيةلعمات:غعأسمت325؟45،3صوالتعارية،البحريةالقوى:ارشيالدلوشى:

.9-19.صام،689الإسكندريةاداب6ماجسئيررسالة،والفاطميةالبيزنطيةالدولتينبين

الأعشىص!هح:المالضمنديانظر.المنيلساحلعلىئفع.،دنينأم"باسمايفناتصف:المقص

جامعالآنمكانها)وفى357.ص3،جد.ت،،المصريةالكئبدإرطلعةالإلشا؟صناعةفى

بالفاهرة(رمسيسلميدان،الفتح

.491ص،2ج،الاغ!هاروالمواعظ:يالمقريز

اصبحرية،القوى:أرشيبالدلوش!؟91-916صه،2جوالاعئبار،الموا!:ألمقريزي

.328ص

58.صد.ث،الذخائرطبعةالقاهرة،طولونبنأحمدسيرة:البلوي

http://www.al-maktabeh.com



127

ساحلإلىالروضةجزيرةمنالسفنصناعةدارنعكلحيثكبيزا،اهتمافاالمصريبالأسطول

)51(.طولونبنأحمدزوجةخاقانبنالفتحبنتخديجةدارمكانفىالقسطاكاأ

ملكما،بالنفطتصلبالنار،تقذفحراقاتوجودشهدمصرنيلفإنذلكإلىبالإضافة

الاحتفالاتأثناءالنيلمياهتجوبالحراقاتتلكوأخذتبثصاق،دجلةنهرفىذلكشاهدنا

الفاطعيين)53(ءزمنوالشمكلللنزهة

أنبعدوخاصة،الفاطميةالدولةأواخرفىالمصريالأسطولأمراضطرابأنيخر

المقدسبتمل!منخوقا،الأسطولسفنمنكبيرءدحرقعلىشاورالوزيرآلدم

الناطمى)53(.الأسطولأهميةمنيطليمهـ(أم/558-.57ا-174)162الأولعموري

مناهتمامص،الحارقةالنارلأسلإحواستخدام،الأسطولبامرالأيوبيوناهتماميم!لم

11باسمضفبالأسطولخامناذيواناأنشأالأيوبى،الدينصلاحأنلدرجة،حكاممنسلقهم

)"5(.البلدانبضىمنيردماعيهلجنفاققفJj،,الأسطولديوان

وكانتكبل،منالفاطميوناستخدمههلثماالحارقةالنارسلاحالأيوبيوناستخذمكذلك

السفنأنواع)5"(مماتيابن!دفقدالأيولى،الأسطولفىهافاجزءاالنار4ذ15الحرارر!

الصلحالملكأنالمقريزيوياثميرالحراقة)56(.منهافكانالأيوبيالأسطولفىاستخدهتالتى

حملةم124هـ/6380عاموجهعندماام(ا-924هـ/923)636-647أيوليالد!ننجم

")57(.وحراريقوشوانىزردخاناه"بهاجهزأليمنإلىبحرلهة

5)د

52(

53(

54(

55(

56(

(57

.081،691ص،2ج،لاغباراواظالمو:يالمقريز

فىالحربيةالنظم:سكلحررية:أيضناانظر؟162ص2،جوالاغبار،المواظ:المقريزي

.08ص،أم589الفاهرة،مصر

.391ص،2ج،والاعتبارالمواعظ:المقريزي

.إ-66167صام،069القاهرة،الأيوبيينعصرفىمصرالعرينى:البازالسيد:اشر

لهالدولةالماثم!رينالوزراءاحدمماتى،بنمليحأبىبنالمهذببنالأسعدهو:هماتىابن

،الزمانابناءوانباءالأجمانوفيات:خلكانابن:لظرأم.هـ2هـ/6069عامنوفى،الأيوبية

lجماسإحسانناثرلطروث، iVA،2ا.ص،جام I'f-.Y

،3..صالفاهرة،،ع!يةسوريالعزيزنشر،الدواوينقوانين

.653ص،2ق،أج،أم579القاهرةالملو&،دوللمصفةالسلوك

علىأيضئاونطلق،السلاحبمعنىزردفارسينين،كلمتينمنمكونمصطلح:زردخاناه.

المملاح.دارالمغىمكون،المكانهووخاناه،المعاركأئناءتلبسالتىنيةالمصالملإمى

473.ص3،ج،الأعشىصبع:القلقشندي:)نظر

المواظ:المقريزي:لظر.الحربيةالسفنمننوع،شونةأوشينيثمع:شوائى+

.91-ه491ص،2جوالاغ!ار،

الأخرىالسفنمنهاوتئفرع،الحربيةالسفنأصلهوالشينيأنالنخيلى،درويمىويقول
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الصليلهي،الصوانضدال!لادصالدفاعفيالحارقةالنارلككالأيوبيونااسدخدمكذل!

عامدميا،،علىالتاسعلويسالملكلقديسلحملةمصاحتاكانالذيلفيلثوالمؤرخفيذكر

علىالإ!يقيةالناربإلالاءالأبوليةالقواتقامتاللياليإحدىفىانه-امهـ/647924

اله!.عىلوش!جسمطميئ!رفأنإلىأدىممابدمياول،ثاموهاالتيالفرنحأبراج

ماأشلههالأماممنتأ-ليالإغريقيةالنار.وكانت:بقولهالنارلالكواصقاجوائفيلو!ستطرد

،الرىكدويهاللصوتيصحبهاوكانطولأ،الرمعيقاربذنبذاتالقار،منللرميلتكون

فىكالةشيءكليرىالمصكربداخلمنمعهيكادكبيرلنورتشعالجو،فيطانروكأنها

النهار")58(.وضح

كدويدويحدوثيصاحبهلاالإغريقيةالنارإطحىإن:بقولهالباحثينأحدويطق

الإ!يقيةالنارقذانفلإطحىمصاحبةبالبارودمحشوةمدافعالمصريونأطلقولربما،الر!

)95(.الفرنجةنفوسلىوخوفهلعلإحداث

إلفترةهذهحتىلديهميكنلممعه،ومن،جوانفيلفإنبعد،حدبىالرايهذاوبصدق

بىقدمواعندمافقطعنهاسمىاولربماعملها،بكبفبةولاالحارفةاالنارصناعةبسرعم

كومنينا)06(.آناالمؤرخةذلدبىأشارتكما،الصليبيةالحملاتشكلفىالاثمرق

هذاأنأثبتواوالكيمياء،التاريخفىالشبانلباحثينبضىبهاقام،حديثةدرام!ةوفي

قذفأثناءتسخينهيتمغدما؟الحارقةالنارعناصرأحدوهوالنفطاستخدامعننلالحالدوي

النار)61(.لل!

فياستخدموهأنهمإلا،الحارقةالناربسلاحالأيوبيينمصفةمعأنهملاحظةمعهذا

الأيويى،الصرمصادرمخلكففىيصادفنافلم،القصوىالضرورةحالاتوفيالحدود،أضى

رحاهارداالتىالكثيرةالبحريةالمعاركأثناءكبيرةبصورةباستخدامهاتوحيكثيرةإشارات

مختلفمحىالأيو!ونشنهاالتيالبحريةالحملاتتلكفياو،والشاممصرشواطئعى

.الشامبلادبسواحللفرنحعليهااستولىالتيالمدن

83.صالإسحية،السفن:انظروغيرها.والحراقةوالؤابكالطريدة

.11ه-ا90صأم،689القاهردحبشى،حسند.ترجمة:لويسالتديس)ق!(

37-376.هصأم،749الفاهرة،العالميالئرقىفىوأثرهاالإسلامضارة:مظهرجكل)95(

392..eAlexiad, p330()؟

؟481ص،الإغريفيةالنار:لرجوسام)64(

99-19..J.Holdon, .M BVrnie: Possible Solutio+, pp

tعامبريطانيافىانعفدمحمىمؤتمرفىألقىبحث 79 tالإ!يفية،الناراستخدامحول6م

الإغريقة.النارقانناتعللكيفيةنموذجىرسموبرنىهولدنمنكلقدموفإطلاثها،وكيفية

التصور.لنلدرسفاأوردحيث152،ص،الإغريقيةالنار:فرجوسام:لظر
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معصراعهم،لناءأساطيلهمفيالحرافاتالفبرنعاستخدمفقدأخرىناحيةومن

لمالقولسلقكمالألهالإ!يقية،النارتركيبمنبدلاالنفطتستخدمكلألتولكنهاالأيوبين،

عامفىالفرنحأنلمعاصرةالمصادرفىوردففد،بطاكتاثمفوهقدالنارصناعةسر!كن

لالمونالأيوبىالد-!صلاحشحنها)بطسة()62(،كبيرةسفينةاغرضواام86ءهـ/091

فيواغرضوهمعيهمخرجواالفرنحأنإلالحصار،لفرنحعلبهافرضالتيعكالنجدة

"دميا،عىالخامسةالصللبيةالحملةأثناءامهـ/618221عامفيكذل!63(.إالحرافات

")"6(.يحمونهحراقاتءةوحولهقرقةيسمىضيممركبالفرنحإلىوصل

الدولةممقوطعاصرتالتيالفترةفىشأنهاأهملقدالأيوبيةالبحريةكلألتوإذا

لفظ"وصارمهملأ،اصبحالأسطولآنلدرجة،لمماليكدولةبقيامانتهتوالتي،الأيوبية

الاحتقار،بعينإليهاينظرالتىالألفاظمن،الأسطولفييصلمنيحملهالذي"أسطولى

فىالخدمةصارتإنهيقولالوممطى،الصورفيمصرمؤرخىعمدة،المقريزىأنلدرجة

)65(.الرجالبهيممبعراالأسطول

V'62/11هـ.)965-676بيبرسلظاهرالسلطانقبضأنبطفإ.له Y)زمامعىام

عامففى،الأسطولبأمرالاهئمامفيأخذولشام،مصرفيالسلطنةلهواستقرتالأمور،

966/-A7اY،منترتيبه!جبهاويرش'<<بمصر)6الصناعةإلىبنفسهينزلصار+ام

أرلعينمحىزيادةفبلصمصر،إلىالثصرباثموانىواممتدعىومصالحها،ألاثموائىعمل

")!6(.كثيرةءةكانتفإنهاوالطرائد،الحراريقسوى!طعة،

بهوماالأسطوللأمراهتمبيبرسالظاهرالسفطانأن:السابقالنصمنويستخلص

ماخوذةصوهى،والتجارةالحرليفىاممتخدمثالسفنمننوعلطشة،ايضناوئنطق:بطسة)62(

و!ملابن:انظر.الصليهمةالحروللاخكلمنالمسدمونعرفهاكما،الفرنجاستصلهاالأسيانية،

اءا-47صالإسصية،السفن:النخيلىدرويشا؟هاهش77ص2،جالكرولي،مفرج:

2،جأم،579القاهرةالاثمهال،ثمال:نشر،أيوببنىأخبارفيالكروبمفرج:واصلابن)63(

331.ص

932.ص،21ج،التاريخفيالكامل:الآئيرابن)م!(

تؤثرلاحنىبالحديدمصفحةوهى،الفرنجاستخدمهاالتيالكلجرةالسفنمننوع:الترفة+

الآئير:ا!ن:انظرالأ!يفية.النارشرلتقيهمبئصنيعهاقامواالفرنجأنويبدوالنار،فيها

.اهامش26.ص3،ج،الكروبمفرج:واصلالهن324،ص2،ج،الكامل

.491ص،2ج،والآثارالخططبذكبروالإغبارالمواظ65()

وكانتالفد!مة،مصربساحلكانتالنىالسفنصناعةداروهىبمصر،الصناعةداربهابفصد)ع!(

م،irvهـ/325عامالأخثميدطغجبنمحمدأنشأهاخاقانبنالفنحبنتخبجةدارموضع

والاغبار،الموا!:المقريزي:انظر.م031هـ/0071عامحئىلهمصركائمةواستمرت

69.1ص2؟ج
.491ص2،جوالاعنبار،المواعظ:المقريزي()67
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الحراريقلككالصليلن،محاربةلمواصلة،أسطولهليهافاا4جزكلألتالتيحرار!من

الفاطمينأياممنذالعصريونصناغهابسراحتفظالتيالحارثةبالنارتصلكلألتالتي

بالنفط.أيفناتسليحهاإلىبالإضافةوالأيوبطين

استخدامفيالممالي!توسعءملاحظناالمماليد،لدولةالأولىالبداياتمنذأننا،كر

خاضالتيالهحريةادمعارووفىادناردقذفحراقاتتجهيزعننسمعنصللمادحارتةادنار

التنقلفي،النيلمياهفىلتصلانزوتقدالحراريقتل!كانتوإن،المماليغارها

والاحنفالات.

علىبيبرسالظاهرالسلطانصمغدما(نهالفدأأبولمؤرخيذكر:المثالسبيلفطى

تحطمتولما،شوانيعشرمنتكونأسطولأأعدام،هـ/966275عام،قهرسجزيرة!و

)"6(.أخر!ثموانىأءلقهرس)اليميسون(ليماسولميناءفيالقبارسةيدعلئألاثموانيتل!

اغمدواوإنما،الحارقةالنار(وللحراكاتالممليكاستخدامإلىالممابقلنصيشرولم

الئانيةقلاوونلهنمحمدالناصرسلطنةأثناءام،3هـ/20730عامفىكذلكالاثموانى.عى

لجزيرةالموجودينالفرنحالقراصنةخطرازدادغدمام(ا-1358هـ/892)896-807

قامألاثمام،ساحلإلىالمتجهةالمماليكسفنعىهجماتهمهنهايشنوناظواحيثأرواد)96(،

عدةأنزلتحثأرواد،إلىمميرهاشوانى،ءةبتصيرالكرجى،اسندمرالدينمميفالأمير

)07(.نفوذهمعيهاوفوضواأسوارهاوخربواالإفرنعمنالجزيرةهذهفى!من6لمهز

ترميسفنالمملوكهةالبحريةسلاحداخل،الأحيانبضىفى،وجدتأنهم!ةمع

واستخدامالنفطاستخداملنالاشارةسبقتكماكبيرفرأقوهنلا،الحارقةبالناروليسبالنفط

عامأيالعامنفسفىأنهإلىالمفربزيأشارفقد-الإضيقيةالنار-الحارقةالنار

أنهناولاحظ*)71(،والأرردةوالنفطيةوالسلاحبالطدالشوانينجهزت7ام:3هـ/20730

النارلقذفالمجهزةوهىالمملوكىالأسطولداخلحراقاتوجودإلىياثرلمالمقريزي

هذهبتزويديفومونالذينالرجالوهمالنفطمة،جماعةوجودإلىففطأشاروإنماالحاركة،

6.ص4،جد.ت،القاهرةالباثر،اخبارفيالمختصر)ه!(

4،جالمخئصر،:لطرطوسق!هالةالرومبحرفىجزيرة:الفداأبوعنهايفول:اروادجزيرة)96(

47.ص

الملولى،دوللمصفةالمملوك:المقريزي47؟ص4،جالبشر،أخبارفىالمختصر:الفداأبو)07(

.aunr9-AVA،3ق،\ج،مiiV"الفاهرة

المصرية،كالديارالأمراءجملةمنكانالكرجى،عبداللةبناستذفرهو:الكرجىاسندمر+

أنألى!اواستمرحلي،نيابةتولىربطهاحماد،نيابةتولىثمبالشامطرابلمىنيالةنولى

الصافىالمنهل:برديئؤيابن:انظرأم.31هـ/11V1عامبالسجنئوفىغهانرل

.444-ه43ص2،ج،أم849القاهرةالوافى،بصوالمشوفى

.491ص،2ج،والاعتبارالمواظ)74(
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)72(.القتالفيلاستخدامهكالنفطالشواني

)825-برسبايالأئمرفالسلطانعزمغدماالممالي!،دولةأواخرفيكذل!

243هـ/184 1-A 4 Y)ولموالأغرلة)73(،الطرثدبتجهيزأمر،قبرسجزيرةضوعلىام

المملوكى.الأسطولفىحراقاتلوجودذكرصنسمعنص

تركيبوامشبدلواالحاركة،النارأوالأغريقيةالناريستخدمونالمماليكيصلموهكذا

فىيظهرأخذثمومن،النيللمياهالعابرةحراقاتهمفىاستخدموهالذيبالنفطالنارلكك

الحرافتلك!ظهرعلى!صلونالذينالرجالوهم،النفطيةمصطلحالمملوكيالصرهصادر

ظهرعىيصلونالذ!الرجالاولئ!إلىأو،بالنفطالمبللةالقماشبقطعبتزويدهاويقومون

فيأخذواالممالمكأنبىذلكويصد،البحريالعمالفىالنفطاستخدمحيثالشوانى

.?وآذرلهيجان)74الأسودالبحربمتطقةجمليهاأيديهموضصاالتيالنفطآبارمنالاستفادة

جديدةفرقةظهرتالإ!قية،النارمركبمنبدلأ،النفطاستخدامفىالتوسعونتيجة

يرمونلحرا!اتظهورعىتصلوكانتالزراقون،عليهاأطلقالبحرلةالممالي!صر

وكانالععلوكى،الأسطولفيخاصةفركةوشكلوا،النفطقدوربواسطةالحارقةبالنارالأىاء

الأميرالفركةهذهأمرتولىمنأشهرومنلزرأقون*،مقدم*عيهأطلققاندالفرقةللث!

الزريو)5!(.كهرداسالدبنسبف

غدوتطورهاسنخدامهالنفط:الوقادومحاسنمنصورطارقمنكذبهفامالذيال!حثراحع)72(

.م6502الفاهرة،أم615-487هـ/629-43المسلمين

276.ص614جام،719الفاهرةوالتاهرة،مصرملوكفىالزاهرةالنجوم:برديتنريابن)73(

م،1102الفاهرة،المماليك:زيانحامد:لظرقبرس،لجزيرزبرسبايغزوتفاصيلوعن

.11-4344ص

يحملكانماأكئر،الحركةسريعةصفرةسفحنةوهيطرلده،والمفردثمع،:الطراند+

فىالبحرية:_ALAسعاد98؟صالحرببة،السفن:النخيلىدروبشانظر.الخيلعيها

353-354.صاالإسلا!ية،مصر

اسنعملهاالباس،شديدةالبحريةالمراكبمنوهو،غرابوالمفردجمع،:الأضبة+

ابنويمولمثاد!فه،عدحسيوالكبمرالصغ!رومنهالسواء،علىوالفرنجالسلمون

اكفنا:انظر34؟.صالدراوين،قوانينانظر".شينى1اسمأيفئاعليهايطلقانهمماتى

.اها-ه،4ص،الإسلاميةالسفن:أفخيلىلرويش

القاهرةآدا-هاحستير،رساله،الصليبيةالحروبفىالمصريالأسطولدوروفاد:حسنفاطمة)74(

منصورطاررانظر:،المسلمينغدالنفطاستخدامنطوروص216-217.صأم،899

6امهـ/684-64517-239المسلمينعندونطورهاستخدامه:النفطالوتاد:ومحاسن

.ا-217ص

الزراق،كرداسله!فالفصارالزراقلقبباسمهلصنق،المنصوريكهردالسالدينسيفهو)75(

الذيالأسطولقيادةامرتولى3،العلميةبالكشعنايةلهفطناذكياكان"حجر:ابنعنهيقول
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استصاماتساعليخاصةفشيتا،شيئااستخدامهااختفىفقد،الحارقةالنارلك!أما

الميلارري)76(.غمروالخاسيالميلاطعشرالرابع/الهجريالتاسعالقرنفيالبارود

أروادوثزيرةام.31هـ/7144عامنوفىأم،هـ/207353عاماروادثزيرةلنزونوحه

مرآةنبلالرونبنى:انظر:حالبا(.)طرطوسانطرطوسفبالةالشامبلادساحلمنلالفرل!نفع

3،ج،د.تالفاهرة،الكامنةالدررحجر:ابنA؟6أص2،ج،م7002ظبىالو،الزمان

35-356.هص

.831ص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمانستف!)76(
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القتالىوفنوتألعسكريةالعروض

الأولالعباسيال!رفي

32(-232 i)هـ/075-.85ء

)*(الشيخالبنداريمحمدفلالند.

الدراسة:أهدات

قياممنذالعاسيالجيشداخلالقتاللفن!نالمتبعةالأساليبمصفةإلىالدراسةتهدفلأ

ضوءفيالخالصةالتاريخيةللحقيئةوصولآ،الأولالعاسيالصرنهايةوحتىالدولقالحاسية

ذلكفيالحاسيالجياث!عنالصدد،هذافيالكتبوامهاتالأصليةالمصادرعليهنصتما

حولها.هنوالعالمالإسلاميةالدولةأرحاءبينوالمهالةالتوةفرضالذي،الوقت

واسة:الةأهمية

حيثمنالعاسيالعصرفيالإسلا!يالجلشداخلتمثالتيالتطوراتالدراسةتتدم

بالقدرالوقتذلكفيالإسلاهيالجيشتميزومدىوالقتالالحربوفنونالصكريةالدلظيمات

والمدظيماتالقيادةأمرفيخاصةعصرهمملققدالعاسيالجيشأنبالدراسةيوضحالذي

القتالفنونحيثومنالصووهواجهةالحركةحيثمنالصكريةاللكتيكاتبينوجمعالصمكرية

بالدراسة.اهتمامنااممترعىمماهذاالنصر،إتمامفيودورهاالصمكريةوالاصمتطلاعاتالمحعكفة

تقةيم:

الأول.الحاسيالصرفيوتطوره)1،الجيشصموحزت!يف

والفر.الكرطر!صكالتالإسلامقبلالقتلىطرقأنالعووفمن

الذيفصفثآدفةإن):الكريمةللآيةوفقاكان!المرسولزمننالإمملامفيالقتالأما

،)2".مزضوصىئتيننفصتمضفاتمب!يل!فيئقيفوت

دورهمنهمولكلالصلاةفيالحالهوكماالصفوفهينةعلىمنظمفتالهميكونحلث

ومهمته.

محمداللةإلأإلهلاكلمةلإعلاءوذلكاللهسبيلفيبالجهادصفالإسلامفيالقتالأنكما

اللة.رسول

بالإممكندريةوالفنادقللسيلأحةالعالىبالمعهدوالحضارةالتاريخمساءاستاذ)8(
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ولاالقت!،فيحمأ!فاىلافالمعملمواخلاقيلاله،ضوابطهلهالإسكلفيالقت!)3(فإنكنلد

بعدإلاالقت!محى!قلملافهوصومقه،فىراهبياللصولافمجرةيقطعولاامراةولاشيخأيتتل

يلتزمأنوجبالقتاد،عىاختيارهموقعوقدالأمركانفإذاال!و،علىيصضهاثلاطةخيارات

.القتالغدالإسلامباختياتالجيش

العسكوية:النظمتط!ات

اللقةمنبهاختصلماكبيراتطوراالعاسيالعصرفيالعسكريةالحدظيعاتامربلغ

)5(،الجيشونحفةالعند)4(بقيادةالخاصةالنظمدراسةخكلمنذلك!تضحالصكر!ة،والحنكة

الصرفيالفتالوفنونالعسكريةالتدظيماتاخلكنت،بالمتارنةوكالقيام،والقتالالحربوفنون

لفظاميعرفالأمو!رالعصفيالقتالكانحيث،الأهويالعصرفيعلطكانوماالباسي

تحنتهغدالع!شفيفشم،القتاليةالوحداتاوالحليالوقثبمفهومالكتائبأيالكرالبس.هاا

والميسرةوالميمنةالسالىأووالمؤخرةالمقدمةوهيرنبسية،وحداتخمسإلىالعسكر!لأ

موضوعالحاسيالجيئىداخلالجندبتحنلأالخاصةاللدظيماتكلألتحقفىالوسطاووالملب

قسمينإلىقمممحيثملحوكلبشكلالإسلاميةالعسكريةللنظمتطورافهوأكثر،الدراسة

،(والزجالهaالنرسان)ل!وهمارثيممض،

الإسمبةالعضورفيالإسحيللجيشالعسكريةالتطوراتانثالهتباللراممةوبالتتلهع

معالحاسبةللدولةالعسكريةالنطمعىأسممتقدالصاسيالصرغيجاءتالتىالمخالكفة

صر.لكلاللازمةالنطبلات

الإسصالجيشنحهلةفيوتصيلاتطويرايقابلهالصوحبشفيتطيلاوتطوركلفكان

والتميز.النصرمعهيحققالذيبالقدر

ال!يش:تيالة

الجيشفوادعيهاسار،والصرامةالدفةفمديدةعمكريةلدظيماثالباسبنيخلفاءاتبع

ماومنهاالقيادةبثدواعخعمةنظمبينماالجيشبقيادةالمخاصةالنظملككفل!و!العاسي،

محىالحفلظفيلهارزدورلهكانالعاسيالجيشوأنخاصة،نفسهالقاندباختيارخاصهو

الؤب.فيالأهممىالمحيطإلىفمرقأالصينمنحدودهابلصالديالإمملاممةالدولةحدود

الجيش،داخلالعسكريةالتلظيمكاهممنالعاسيةالدولةفىالقيادةنظام!عدلنلد

قانداول!الرسولنهجعىسيرا)8(،12الحهاداميراالقبالقيادةيتولىمنعىويصق

للسلمين.

وظهرتالعيثىاهاقلألداواالنواداا،كبيربامممالعاسيالعصرفيالجهاداميرعرف

كنلكالمقاللةاا51باسمياث!تهركانالذىالحاسيالصرفىوعملاقولأالإسلاميالجيشتمممية

العامالقالدأوالعامةبالقيادةيعرفمافمنهاالحاممي،الجيشقاندمهامأ9(وتعدلتلدوعت
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خاصهوماومنهاملاشرة،الخليفةمنتطيماتهويتلتىالأمورجميجتصريفحيثمنللجيش

.الحربوتدطيرالج!ث!سيايممةيخصفيماالجيشامر،اومحددةمهمةفيالعندأمر!تولى

الموكلةالمهاموطبيعةتئوافق!ة)01(بصفاتبتحلىأنذلكاستوجبالقائدمهامولطم

إل!ه.

فكان،واهميتهدورهيوضحماالعاسيالصرفيبالقاندالخاصةالممممياتمننجدلنلد

ال!دظيماتداخلرفيعةمرتبةوهياهالجيشاااميرأيااااالأمراءعليهمبطلقمنالقوادمن

غيرةلإ!ادإلايقدلااللواءأنكما،الجيشلأميريقداللواءفكانالعاسية،للدولةالصكر!ة

بقيصوظمانحندمنلليهماأ!)ديز!دالذى،الجيشامبرإمرةتحتثميعهموهمالعندمن

واقعمنومهامهالقاندتطوراتعنبالدراسةتقدممماويفهمالعاسي،الجيف!داخلالقواد

العصرفيالقيادةيتولىمناوللقاندليصبحالحاسىالجيشداخلبالقاندالخاصةالألقاب

مدبر-الحربوالي-الجندغيم-القوادكبير-الجيشقاند:اهمهامممميات!ةالعهاسي

اللولة.

ال!يش:قيادةيتوىفيمنتتوافرأفيي!بالتيالصفاتأهم

الإسدية.الأخلاقياتواتباعلضمانالإسلاميةللقيدةبولانهغهصفقديكونأن-ا

لمتاةالمناسبالتوقيتاختيارغدخاصةالتصرفحسنمعوالتدبير،)11(السياسةحممن-2

النصر.تحقلئفيكبرىاهميةمنلنلكلماالطو

.الفارسأخلافياتعىالمحافظةمعالحممكريةالأسراروكتمالقرارواتخاذبالمهارةالتمتع-3

التالية:بال!اءالتيا"القانةملىكاقسبقمطوفميلأ

.الرومبلادعلىالمطةالث!رمناطقكدخاصةالإسلامرايةرفع-1

الحاسية.الدولةاملاكفيوالطامحنالأعداءخطرمنالبلادشللنودالجيوشتعملير-2

الإسلامبة.صللشريعةوفقا)12(القائملتهعميم-3

الطو.مباغةمنالجندسلا!ةعىالحناظ-4

التحليمعالقتدغدوالصبرألاثمدائدغدمغوياتهمورفعالجندلدىوالئلهاتالقوةبث-5

الصو.ملاقاةغدالإسكللخلق

صيتذاعحيثخاصةبصفةالحاسيالجيشإدارةفيكبيردورللقائدأنسبىممايتضح

عامةبصنةالإسلا!يةللدولةوالمهالةالفوةفرضالذيبالقدر،الوقتنلكفيالحمسالجيئى

وتجلىم057هـ/أ23سنةالحهاسيةالدوللأقياممنذنلكواتضح،خاصةبصفةالباسيةوللدولة

ذلكفيلهعدهاتىومنالعايىبثيخلناءثانيالمنصورجصرأبيالخليفةعهدمنذالأمرهذا

منذازدهارهاوأوجالعاسيةللدولةالحقيقىالذهبىالصرانبالدراسةنلكتحديدو!مكنناالوقت
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الفترةهذهبعدالعامميالجيشاتصفوإنم861هـ/232عامإلىم075اهـ/32عام

الجاسيةالدولةباملاكواحتفاظهوالقوةلالمهالة

الجيش،داخلفقطليسهامأدورألمتالعاسيالجيشداخلالقيأدةانيئضحسبقمما

عمه.منالحاسيةالدولةقياماسنمرارعىدورهااشتملبل

بنمنعلمالدرلة"همدبر55منصباننجدالصمكريةونظمهالعاسىالجبشلأحوالوبلننبع

الحندهديوانمنالعرلىالغصرالمغصماسقطأنمنذعامةبصنةالصلطالقادةبه

مما،والأتراكالفرسخاصةالحاسيالجيشداخلاخرىغاصرالمنصببهذاحظيكما

بص.فيماالعهاممبةالخلافةضضإلىادى

.العباسية:الةونتواهأش!ر

الحهاسية.الدولةقوادواشهرأهممنكلألواالدراسةموضوعالحاسلطيخلفاءيص

المحاسي؟القاندكنلك،العيشأميرلهمثابةالخراسانىمسلمابوالحاسىالقائدكانكما

العاسأبوالخليفةعمعىبناللهوجمد،موسىبنجمسىوالقاندشيب،بنقحطبة

يخصفيماالحاسلةالخنةقبلمنيوجهوكانالفميبانى،مزيدبنيزيدالقاندكنلكوالمنصور،

المضب!خصفيفاكنلك،مطلقبائمكلليسنلككانوإنالأحيانمنكثيرفيالإسلاميالماثمرر

بنجمسىلنومحيلرمد،بنخالدبنيحيىوالقاندأجمين،بنهرثمةالقالدهنادالإسد!

التوغلفيالحاسبنيقوادكبارمنوجميعهمجمسى.بنوداودمحن،بنوشراحبيل،ماهان

العاسبة.الدولةوحمابةالرومبلادإلى

فيالصبيالغصرمنوهوالحامميةالدولةقوادكبيرالربيعبنالفضلايضأالقوادومن

الوقت+نلكفىالقوادوأشهراهممنويصوجولاتصولاتولهالإسيالجيش

العياسى:الجيمقداخلىال!نة

فيوياتيالسكريةالشظبماتداخلالرنبسيةالفوةالعاسيالجيشداخلالجنديمئل

عيدةبمراحلالعاسيالجيشداخلالجندأمرمرحيث،مباشرةالجندفيادةلطالثثيةالمرتلة

بخلفاءالخاصةوالاتجاهاتناحطةمنلللهلادالعامةبالسياسةأمرهمارتباطقوامهاكانوتطورات

نلكومحى،اخرىناحيةالعهاسيثنالدولةشثونإدارةفيوسيامشهمراهتماملالهمالحهاسبني

حيث:منخاصةلاخرخليفةمنالحاسيالصرفيالجندامراخدكف

العاسي.للجيشالباثمرياللفاء-ا

للجند.المفدملأوالطاياالأوزاق-2
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للجيش،اللاثمريالبناءكونتغاصرعدةعلى،اغمدتالحامميةالدولةقباملهدايلأطي

ثمالرشيد،هاوونالخليفةعهدحتىالصبيالفصرجانبإلى،الفارسيالغصرقوامهاكان

داخلالصبىالفصرإلىالفارسىالغصرعىالاغمادمنالبرامكةنكبةغبالأمرتحول

الرشيد.عهدنهايةإلىهانوعاالحاسيالجيش

مامنها،اممبالطلعدةتدريجليأالجامميالجيشداخليضضالصبىالغصرشانواستمر

منهمكلفكان،الفرسخاصةالعربيوالغصرالأخرىالجبشغاصرببنالتدافسامرمنكان

الآخر.حسابمحىوالمصلاحياتبالنفوذالاسدلثاريحاول

العصرفيللجيشالبائرىلالبناءالخاصةالتطوراتإطاروفى،المنافساتصوبحدأ

وتوليالأمينمقنلغبالمستخدمةالفاصراكبرالفارسىالفصرأصبححيثالحاسي،

المامونتأثرنصللاان!جبانهإلاالأ!مل،فارسيةالمأمونالخليفةأمكونصفضلاالمامون،

حيعىرباهحيثناثمأتهمنذعيطتائرهومدىالأصلالفارسىالبرمكي!حليىدولتهلعدبر

ئولىفترهمحىيؤخذماانإلا،الأمينمعالأصلالعربيالربيعبنالفضلفكلكماتمامأ،الفرس

الحاسي،الجيشبنظماضرتلسياساتاتباعهالعاسى،الجيشداخلالجنديخصفيماالأمين

فدلةأمرمنكانلمانظرأالعهاممىالجيشداخلالبلادمنماجورين)13(استخدمغدماخاصة

سلبياتطوراوهو،الوقتذلدفيالعسكريةللأحوالسؤهنعلبهاثرتبوماوالمامونالأمين

عامغبالمامونزمنالسياسيةالأحوالامشقرارمعوانتهىالجاسيالجيشأمرمحىطرأ

.م825هـ/092

ماللجندخصصففدالعاسي،الجيشداخلالجندأمرفيالحاسيةبالاستحداثاتيتطقأما

نرىالآمرحقيقةوفىالصونمنذالجندوإ!ادلتدريبالحربيةبالمدارسالوقتنلكفيصف

منللجندالجيدالإ!ادفكانالعاسية،الدولةفىبالجندالخاصةالصكريةالتظيماتاهممنانها

ويقومانواعها،بمختلفوالدفاجمةالقتاليةالأسلحةواستخداموالقتالالحربفنونحيث

عصرهوالباسيالعصرأنالمصادرتشيرحيثالجند،قادةكبارتدريبهممحىبالإشراف

الحربية.والمدارسالمصمكرية،التدريبات

العسكريئ:العروض

يعدالحا!بنيخلناءموكبفكان141(.الصكريةالعروضبأمرالعاسبنيخلفاءاعدى

قوادهحولمهومنخيمموكبفيجوادهالمخليفةفيركبعام،بشكلالصكريةالصوضأشهرمن

إذافكان،الهاديالخليفةعهدحتىذلكواستمربينءيديه،يمشونالذ-!وجنودهالصكريين

ثمومنهينتها،بكمالأسلحتهمحاملينيديهبينيمشونالجندكانالصنكزيلأالووضلأمرركب

منبعدهاتىمنئموهن6ومهابهتنظيمأأكثرالأمرليصبح/الرشيدهارونالخليفةنلكطور

فيخاصةالجندهنةبتماميظهرالعسكريةللعروضالعامالمشهدفكانالصاس،بنيخلفاء

الأضحى.وجمدالفطرجمدالصيين،مواكب
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الجيوشتسحلرغدالعسكريةالعروضلككالجيائ!وقوةالمهابةفرضيوضحمااما

العاسيالجين!داخلالعسكريةالعروضلأمروكانالعاسيين،شعارالم!وداءالراياتحلملين

تاكيدأالنفوسفيالرهبةفرضمقدمتها،فيهدفمنلأكثرالكبير،اوذلكالقدرالأهميةمنلها

العاسبة.الدولةفوةمحى

فال!وض،السلموقتالراحةإلىالركونوعدمالجندبقوةالاحتفاظالآخروالأمر

،اخرىناحيةومن،القتاليةلمواههمواستصاضالعسكريةلقدراتهمالتجديدبمئابةالصكرية

الجند.ولياقةالقتالوهعداتالسلاحتمامعلىتلأيدائص

الشالى:!في

العم!كرية:الاست!لإعات-ا

بامرالحاسبنيخلفاءاعلىحيثالأهمد4!غالهفيالصمكريةالاسلطلاعا!امركان

علياتوانخاصةالعسكريةالعملياتإنجاحفيكبيردورمنلها،لماالاممتطلاعات

الحاسية.الصكريةللنظمالأساسيةالمكوناتمنالصكريةالاستطلاعات

الحاسي،للجيث!جمونبمئابةعسكريةفروإرسالالاستطلاعاث،صصميممنوكان

معالائمتبا&منهيقصدلادورهمأنكماالصكري،الزيدونيخرهمأوالتجارزيقيمدلكرر!

حقيفةلنكلالمثقبةالجنبدورالقيامفيعلهميقتصربليذلمك،الظروفسمحتوإنحتىالطو

وأعيهاالمميطرةالمرادالأماكناوالعسكريةوالنجايزاتالاستصاداتحيثمنالعدوامر

الأخباراممتيفاءمعالجيف!فاندمقرأوالعاسيةالدولةإلىإنجازهتممابجميعالصدةثمنامينها،

فبماالحاسيةالدولةبهاشتهرثأمروهو،تامةسريةفيللقاندوإلهلاغهاالحقانقوتقصي

التروضلرضيدموعمها)16(العسكريةالاس!طلاعا!وأمروالددال)5؟(الحربفنونيخص

الجبائ!.ونعابزات

العبايا:العصرفيالجندوتقسيمات-التعبف2

وهما:الجيئ!أ17(داخلدورهمنهمالكل،رئيسيينقسمينعىالعاسيالجياث!اشتمل

الزجالة.-النرسان

النرسافي::أولأ

النصر،تحفيقفيالرنيسوالعاملالجيشعمادفماساسيأ،دورأالفرسانلفرقكان

الميمنةفيوبعضهمالمتدمةفيوامهرهمالنرممانكباركانالعيائ!،تعنةغدلوضعه!ووفقأ

موقعاماالعدو،محىالسيطرةوإحكامالجيشتامينمهمتهمالفرسانمنأخروجزءوالميممرة

العصرفيعرفكماتطيماته،وتدفبذاوامرهلسماعالجيشوسطأي.الملبفيفيكونالقا"لد

يتبعهومنبالمقدميعرفمباشرةالمشاةفرقبصليصبحالثقسيماتلككفييتقدمبنالعامس

الرليت.يسمى
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لهمكانكنل!العيثى،داخلومهامهـم)18(وتقسيملالهمواضعهمللفرسانكانوكما

الوزنفياخففهي،المشاةاوالرجالةأسلحةعنتخلكفالمنيوالوقانيةالدفاجمةأسلحتهم

الوقانعةملالعمهمكلألتكنلك،خيولهمظ!رعىوهموالقتالالحركةلمدوولةالطولفيواضر

لوضعهو!أالفارستاملنعىفصلواالرجاتة،فرقملابسعنالطولحيثمنتضكف

واسلحته.

الممث!اة:أوالرجاعة:ثاني!

غدالجيشداخلسواءالهامةالأدوارمنبالصيدالعاسيالصرفيالماثماةفرققامت

ثوراتهم.وإخمادالمجندصفوفبينالتهثنةأوقاتفيأوالقتال

يأ،الجيشمقلمةثيفموقعهم،الفرسانفرقعناهميةنفللاالحشداخلوالرجالة

"الصاسيبالجيشالخاصةالنقسيماتإلىبالنسبةالصدارةموقع

اشتلهاكاتلأولىالمباشرالئصديحيث،منالجياثىصفوفداخلمهمتهماخلكقتوكما

فرقاسلحةمنأطولكونهاحيثمنالرجالةبنرقالخاصةالأسلحةتخلكفكنلكالعدو،

الوقائيةالآسلحةحيثمنأماالدفاجمة،الأسلحةانواعهنوصبهرهاوالسهامالرمحص!،الفرسان

ما،نوعأالفرساندروععنحجمأاكبرفهيوالسبوف،السهامضرباتنصدالتيكالدووع

لط!عةنظرأمانوعأ)91(الفرسانجواشنمنأقصركانالجواشن،ص!الواقيالرداءكنلك

والفت!.الحربفنونلنطممنهماوفقاكللور

نلكوينضع،التتالغدوالدفاجمةالهجومبةالخططمنالصبدالحاسيالجيشاتبعكما

وااأ"المكامنهعملمثل،الوقتذلكفىوالقتالالحربلفنونالخاصةالمصطلحاتمن

و،اداثالاستص2وا8أ"التدابير8و21،البياتهو2االزحف5،والتنبعأيضأ"الئلهات80و11الكعين.،

11.النروضافرضا

232838سنةعوريةفئحعنالمصادرتاثميرنلكوص A-/المقصمعم:بقولهام

يشص،الخلليفةوبدا..الجيشلملافاةشهرآكمنقدالرومإمبراطورأن..المنتاثرينجمونهمن

الحيشفيالعسكرةالممصطلحاتبعضنكريوضحمماجهازاوتجهزالجيوشفاستدعى

العاسى)02(.

ادراسة:ثومديات

جمعه،عىالصوالإسلاصالعسكريالتراثمحىبالحفاظالدراسةتوصي:أولأ

منخاصةالصور،جمرالصكريةوالنظمالمفاهبموالأسالببمحىمرتالتىالتطوراتلإيضاح

بلأسلحةالخاصةوالمصطلحاتبالثعنةالظصةوالمصطلحاتوتطوراتهاالصكريةالرشحيث

الصور.جمرصنعهاواماكنواستخداماتهاوانواعها

بالعصورالخاصةالعسكريةالمصطلحاتيشملعممكريفهرسإقامةمحىالصل:ثلأسيأ

)صبي-الأربعبأجزالهالموحدالعسكريللمعجمبالنسبةقالمهوكماتمامأالمخلكفة،الإسدلة
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لجنةمنلاغماد(فرنسي-صبي)(،عربي-فرنسي)(،عربى-إنجليزي)(،إنجليزي

البحوثمجمعوبإنرافالصبيةالدولجامعةمنالصادرللجيوشالصمكر!ةالمصطلحاتنوحيد

الصببة.

دعواناوآخر،وحدهدنةوالكمالالبشرعلمنفإنهيكنومهماالئوف!،اللهونسالهذا

ونصيرا+هاديأبربكوكفىالعالمينرليدتةالحمدان
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مشالهوا

الطو.لمواثهةاجتماعهمعندالجندثماعةأوال!ندعلىيطلقلفط:الجيفى)1(

.4آية،الصفسورة:الكريمالقرآن)2(

فيالشريفةالنبويةالبعثةمنالمدنيةالفبزدفى!الكريمالرسولفيبالقنالالإذنآيةنزلت)3(

تقديزتحخيرهزغنىآل!ةق!إنطيضوأيا"نفتمئقتفوتللذيناذن)93آية:الحجسمورة

32.ص،8391الفكردارطبعة،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام؟الماوردي:العندقيادة)4(

.942-224ص،المقدمة-خلدونالهن:الثيشتمفة)5(

.001-59ص-3ب،الزاهرةالنجوم،ألمحاسنابو:الفرمبان)6(

.031-401ص،السابقالمصدر:المحاسنأبو،الزجالة)7(

44صأبوالخبر،المبتدأوديوانالمركتاب:خلدونابن)8( 08 64 Aص:العقدمة؟

اخنيارهمفكانلهم،شعارأالأسوداللونذاتبالراياتالعباسبنواختص.بيروتطبعة30،2

عهدنL-1ولماكالسمودة،سعواولذللظفتلهمفىهاشمبنىمنشهدائهمعلىحزنأاللونلهذا

.455ص6المقدمة6خلدونابنخضراء.رايتهفجعل،الخضرةلونإلىحولالمأمون

الإسكندرية.مكئ!ةأ.79ص7ب،التاريخفيالكاملةالأثيرابن:ال!يشقالدمهام)9(

.الجزء،نفس،السابقالمصدر:الجيشفائدصفات)04(

.51صالحرلي،كتاللا-الآخ!ارعيون:قتيبةابن؟223ص6المملطانيةالأحكام:الماوردي)4"(

ؤلدىوللرشوليقل!آتفزىاقليجمقزشولإءغلتئآلتةاقآشمآ)7آية:الحئرسورة)12(

.(آلشيليؤآتننؤآلتشجيرؤآلقتقىآتفزقى

والقائمغوة،فيؤخذ،القتالطريقصللمسلمينبصلماكلوهى،غيمةالمفرد:القانم)13(

فهىغهاالأرضاصحالييفركان،فنالأوحرل!دونللمسلمبنيصلماكلفهو:الفئعكص

نعالىلفرلهطيقأالإسلاميةللشريعةوفقأيفسموالفئالضيمةومالفئاللونوصلللمسلمينفئ

ؤآققتتئآتفزقىؤلينؤللرمئموليقيت!آتفزىأقلييقزشوليماءغنىآلكةأقآءئآ):

بعدفإنه،الكريمالرسولنصيبأما(7آية:الحاثرسورة)(آلشييلؤآتنيزآتتشيهينن

ص،السلطانيةالأحكام-الماوردي)تورثلاالألبياءلأنالمسلمينماللهيثإلىذهيوفانه

019).

.الحرةالموسوعةوكيبديا-الأمينزمنالجندمنالماجورينص1()4

5(I)901ص،الحربكتاب:الأخبارعيون:فتيبةابن.
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وهياتهممواضعهمليرتهتهماي:جمأمناللغةفىفالتعئةالصكرية،والتحكةالفتالقون)16(

جما.مادة،ا-،العربلسان:مكرمبنمحمدالدينجميالمنظور،ابن)للحرلي

.211ص،الحربكتاب-الأخبارجمون-فتيبةابن:العسكريةالاسنطلاعات)17(

16ص،والاخشيدىالطولونىالمصرينفىمصرفىالجيشالاثميح،محمدفلالن)18( tوما

م.9052والنشرللطياعةالعرسالعالممداربطها؟

،0،929ص4،ب،الزاهرةالنجوم:برديتغريبنالمحاسنألو:الفرممانمهامش1()9

3Uصالكتبعالمطبعة41ج،والنهابةاليداية:كثيرا!ن2(5) j 2 Iها.بص
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والمرابوا!ادرتانمة

الكريم.الترآن

علىالحسنأبوالدينعز:الأثيرابن

.ام659،بيروتوالنشرللطباعةصادردار،7ب،التاريخفىالكاول

:بردىتفرىبنيوسفالمراسنأبوالدينجم!:المحام!نأبو

؟القاهرة،الكتبدارط،4ب،الأولالمجلد،والتاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم

.م6002

أالبغدادىالبصرىحبيببنعلىالحسن(بو:الماوردى

.8391،العربىالفكردار،الأولىالطبعة،الدينيةوالولاياتالمملطانيةالأحكام

.الدينورىقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبو:كتيبةابن

.6991المصريةالكتبدارطبعة،الحربكتاب،الأخبارعيون

مكرمبنصحمدالدينجمال:منظورابن

عبأ.مادة،اب:العربلسان

الدمفمقى:كثيربنعمربنإسماجملالفداءأبو:كثيرابن

.أم2\/9،بيروت،41ب،والنهايةالبداية

الرحمن:عبدخلدرنابن

.8391بيروت،اللبنانيالكتابدار،أب،والخبرالمبتدأوديوانالمبر

.8391بيروت،اللبنانيالكتابدار،المقدمة

الشيخ:البندارىمحمدفاثن

.9002،القاهرة،العربيالعالمداروالأخشيدي،الطولونىالعصرينفيمصرفيالجهف!

المصريةالمغربيةالسكةعلىوأئرهاالمأمونزمنمصرفيالعسكريةالثورات:

.1202المغرب،تازة،اللهعبدبنمحمدسيديبجامعةمنشوربحث،

وكيبلا!يا:

ا!كترونية.البوابةالعباسى،الأمينالخليفةزمنالجند،الحرةالموسوعة

.WIKIPEDIA: Appasid Claiphate, .m .n wikiped. org\wiki\ appasid chaiphate.

,www.Accademia. edu\968630\troops\the\ armies\if\ the\appasid\ ciaiphate.
.cMilitary HistoryأEncyclopedia of Islamه
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الفرسافيل!يئةالمنظمةالأوليةالتدثعريعات

المسلمينضدالحربفيوأثرهاالداوية

"اا-583912187-523!ا

)*(رحيلفوزيمحمدد.

فيظهرتالتىالصكرلةالدينيةلجماعاتأهممن؟الداويةالفرسانجماعةكانت

حربفىلمحنظركتبشكلالهيثةهذهتاتمطتوقدالصليلهية،الحروبصمرفىألاثمامبلاد

ففى،شكلوهالذيالخطرمعتناسيبماشدة،لكلالمسلمونواجههماوهو،المسلمين

الأملكلةاروعالأيوبىالدينصلاحضربام،هـ/583187عامالمش!ر،حطيننصرأعقاب

يدفيوقعمنبكلبالفت!أمرأنهيخر،الصليبينعامةضنلمقدره،غدوالثو،اشمامحفي

أمرام،هـ/664266عامصفد،بيبرسالظاهرفتحوحين)1(.الداويةالفرسانمنالمسلمين

الصلعبوعودالتزامهبرغم2،الداويةمنففأ!تهموكانتبها،كانمنكلرقاببضرلط

عاميالامثلالداوبة،غرلطوائفتابعةكانتحصونفتححينضهاالتى
6'1`t6"/صلاحببنالزمنيالفارقبرغمللداوية،الصاءهوهناالمشتركالأموم)3(1.10هـ

إليويحتاجللتساؤليدصأمروهو،عليهمالقضاءفىالخالصةوالرغلة،وبيبرسالدين

ننسير.

جمرسواء)4(.حدعلىوالؤبلشرقفىكثيرةالداويةعنالدراساتاقوالحقيقة

في،الداويةالفرسمانهيئةبقوانينالمرتبطةبالدراساتأوالتشريية،بالنواحيالاهتمامأن

غالباكئبتالنىالعصادرهذهلغةالأساسالسببولكلكبير،حدإلىنادرةالصبىعالمنا

)5(.القديمةبلفرنسية

فيوأثرهالداو!ةللفرسانالأساسالقانونعلىأساسيةبصورة!نصبهذاو!حل!ا

عامالداويةنشاةمنامتدتالتيبالفترةيختصوسوف،المسلمينمعالحرب

Aهـ/3OAعامحطينحتىام،هـ/523912 Vالتىالتاثمريعاتحكمتهاالتىالفترةلل!ام،ا

912ترويمجمعفيوالصادرة،الداويةللفرسانالأولىلالقوانينصفت PV- Troyesأم،

تطوراشهدتإذمخلثفة،ظروففلهاامهـ/96192هوحتىحطينمنالتاليةالفتبرةأما

مجملهافىكلألت،إنهاإليتاتميرلكنله،للتوض،البحثهذافي،المجاليتسعلاتاثمريحا

لبدائي)6(.القانونفىوجدلماتطويرأكثرتهارغم

51.لدكتوردرجةعيحاصلباحث)+(
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ثم،الداويةالفرساننئماةصمضصرمدخلهي:نقاطىةيعالعفاللحثهذاوعلى

وموقف،الفوانينهذهافدjjصدورها،وظروف،الداويةتفمريعاتصدورمبررات

هابص،بالفروسيةالرهلهنةمزجمنالمعاصرين

بلادفيالمعملمين،معحرو!همفىأثرهاوأخيرأ،التشريعاتهذهأقساملأهمضنتكل

.المذكورةالفترةخكلالئمام،

!نعكانىلتح!اشجطولم،1189هـ/512طملة!!دفلال!صا

المقدسييتمملكةصالمدافعةالقوةنقصفىتمثلالضمامى،الساحلفىاممت!رارهمليمنه

الحجاجطريقولهخاصة،المملكةداخلالطرقعىالأمن!قدانإليأدىما،الصليبية

الاثمعةالمتاومةلجماعاتالمجالئشحهماالتدس)7(،إليالفمامىالمماحلمنالصليهض

المقاومةجماعاتأنكماقلكه)8(.يمكنهممنوقكلبحملون،ماونهب،الحجاجبهؤلاءللإ!قاع

المكدسةالمناطقلزيارةالقادمالحاجبينالتمييزعليهاالصيرمنكانالوقتذل!فى

حملتهماناغمروالفسهمالصليبيال!أنخاصةالصليبى،الكيانلمساندةالقادموالم!كل

المقاومة،لأعمالالحجاجلتعرضونتيجةممملحأ)9(.حجأكانلكنهحح،بىحلةالصليبية

أنعى4المتحسينالفرنعمللضالفرسانمنتسعةاتفقفقد،القدسيافاطر!فىوضوصا

باينزديهيو:الفرسانهؤلاءرأسعىوكان،الحجاجحمابةعلىللصللألضهمبكرسوا

Hugh de payensأوميرسانتديوجودفريGodfery de st. Omer،وعرض

فرحب؟الكاثوليكيالمكدم!بعتبطريردGaurimondجورموندعىالفكرةالفرسانهؤلاء

)01(.للحجاجحمايةمنالفرسانهؤلاءناثماطلكفلهلمابالأمر

11512الثلألىبلدوينالمقدسبيتملكعلىالأمراليطريروروصض Baldwin-

فىتساعدهسوفالهثمةهذهأنوبخاصةالفور،عىقبلهالذيام،113-1هـ/525118

عسكريةدينيةهيثةأك!رلتأسسمهدماوهو،الحجاجطرقوحماية،المسلمينمحاربة

أنلالنكرالجديرومنلداوية)1؟(.الفرسانأوالمدد،فرمماناسمحملتألاثمرق،فيصليلية

المم!)12(.عيه-داودلمحرابنسبةجاءالداويةلفظ

وجزءالإلمحامت،قصرهمنجزءأمنحهمفإنهللفرسانبلدوينلملكمنوتشجيعأ

هوالقصرهذاوكانلهمهماوىتدبيرعنوعجزهملفقرهمنظرا،الدينيةثمعثرهملأداءآخر

Palaisف!سوه،سليمانهيكلأنهالصليبيوناغكدالذيالشريفا!سالمممص de

SalomenاوTemplum Solomonisالشريفةالصخرةقهةجنوللاالوافعالمبنىوهو

(13 Dome of theRock)،ساحةاكصىالسعدفيالمدمونالرهبانبضىمنحهمكما

محىالهباثمناsءالنبلاء،منوبضالبطريركلهموفممكلالبهم،ههاللقيموامفنوحة

الم!نة)14(.سيل

فبسبب-،الدا10-..لعات--.اتمنال!يدتوفرتوقد

المكدسبيتملكيموافقةيكتفلمثبابوية،بملاركةأمماسأقامتالتيالصليبيةالحرل!طبمعة

الحديدالتنظيمأنأولهاثحلة:لأموروذلكألاثمرجمةالصبغةمحىالد)ويةالفرسانيصلحتى

Newالجديدةالفروسيةأو Knighthoodكاهتالتيالصلثلهىالجيثىفرقباقىصتخلكف
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الرههان،منأساممأالتنظيمهذاغاصرأنالخح!ومصدراكطاعى)13(،النظامعلىأساسأ

،قبل)16(منالسدحيالتاريخفيالطمانيبالمغىالسلاححمللهايسىلمالطاثفةوهذه

العالمفىالأعلىالدينيةالسلطةموافقةمنلهبدلاكانالرهبانمهامفىتعرفأيثم،ومن

روما.فىالكلانوليكيةالبابويةوهيألاالممميحى

هذهانيخر،المسيحيةعىجديداأمراليسجنديا،الراهييكونإنوالحقيعة:

مزجتفقدالأخثرالتحليلوفى)17(.واقعأمرإلىالآنتتحول،مجازيةجنديةكلألتالجندية

الليريةوهما:أوربافيالوسطىلصورسادتالتىلمل!مناثنينلهينالجديدةالفروسية

الفروسيةادرانمنوتطايوهمالفرسانبطبفةللسموالسعيذلدمنوالهل!ف،والفروسية

الأراملصالدفاعمتجنلين،والنهبالسلبعىبينهمفيماأضاؤهاتنافسالتىالطملألية؟

كنسفسالمتخصصالسعحفارسأوالداويالأخأوالمقاتلالراهبليظهر)18(؟والأيتام

الأهربالإئم)91(0الاثم!ردون،المسلمينوبخاصةبه،المؤمنينغيردمسفكأو،الأرض

عنتخفيفأاوربا،منالجديدالتنفيمتمويليكونأنفىالمقدسليتمل!رغة:الثاني

منل!هرناردالثلألىبلدو!الملكرممالةفمواضحذلكوكان،الهشالمقدسبيتمملكةاقتصاد
Bernardكلبرفو of Clairvauxوفدالبابا.كموا!ةإلايتاتىلاوهذا،الهبنة)02لندشبن

illiamالصوريوليموأكده-كالفكلذلدتحفق of Tyreوندوفرمنوروثر2(اول

Roger of Wandover")مننمكنواللائمر!ةاكنسالهممنهبكروقتفمنذ-ويخرهما

أوضاعنقمىوأخيرأ:وثالثأالمعاصرسن.الملودنرواتبضىفافتواسعةأمصحبثرة

يضمنلما،الداويةالأخوةوواجباتحقوقوتجديدأحوالهاتنظبميضمنبماالداويةهطكة

أجلها.منأننمئتالتيالمبادئمعتتوافق،عليةبدرجة،منهماجمادة

وفىالشر!ة،لالصبغةالهينةهذهلصبغالبابويةحفزتالنىالاسبابتطدتكما

الصليبين.لاريخمنالمبكرةالفترةلالكفيالحجاجحمايةفيالصمكريالهيثةدورمقدمتها:

أنيخرالصليلطة.المقدسبثتمملكةواستمرارتواجدفيينكر،لالذيدورها،تثيدبجانب

بهامنيتالتىالمغويةالخسارةتصيضفييتمثل،نظريوجهةمن،أهميةاكثرالممبب

د!نيأ(ساممأوليسإضاعي،أساسعىالمقدسبيتمملكةقامتجينالبال!ية

!ويةيدألهاجطتلبابويةبرعايةلجديدةالهينةهذهتاتماةفإنئمومن)ئيوقراطيا()23(.

الهيناتنشأةلهتوالياليدهذهقويتوقدالشامى،الساحلفىالصليبيةالمملككاتفىوموثرة

الثرهامن،كثيرةمواطنفى1لتأثيرهذانلمسويعكننالصكرية.كالصبغةوصبغهاالد!نية

فردري!الإمهراطورلحملة،الدينيةالايئاتمنويخرهاالداوبة،معارضةشهرة

6ااالثاني 7 6-4 1 7 Frederick0/السادممةالصليبيةبالحملةالمائم!رة،ام052-221هـ

."(البالوية)4موافقةدونخرجتالنىم،29221هـ/568

الداويةسعيظلففيل!ة،لأPلةji.0سا.ت-:صدف.سكناما

يخربثمكلالبابوبةلدىوسعى،الثانيبلدوينالمل!تدخلالشرعيةالصبغةمحىللحصول

صفةأعضاؤهاحملالني،المسيحيالمجنمععلىالجدبدةالهبئةهذهوضعلنفنبنمباشر؟

فيالثلألىلهلدور!باسطةوكانت.واحدآنفىومقالالينرهبانأكانواحيث،مزدوجة
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25)المسمترشيانالرهبانأشهركانالذي؟كليرفوامنبرناردالمفاوضات Cistercian)،

1152الثانىهونوريوسالبابالدىوتدخل)26(زمانهفي -f o 89 Honorius124/؟هـ-

خاصهك!عر،حدبيالهينهعمليبمرماوهواللابا،هباركهاله!ئهمنععىليوافيأم،013

منلهرناردقامالمؤتمرنجاحإلىوممحاأوربا.بقاعشتىمنالمالوجمعالتجنيدأمريفي

Deالعديدةالفرسانجمعةعىالثناءفيعنوانحملتكراسةلقأليفكليرلو laude

novae militiaلكن،ضدأنوهما،الحقيقيةلهالفروسيةالرهبنةمزجقضيةىعىفيهاأش

)27(.الفارسبطبيعةئسعوسوفلراهبطببعة.أنعىاكدبرنارد

ترويفيدينىمجم!لضدالبالهادعوةفىكليرفومنبرناردجهودنجحتوقد
جمعوحضره28(ام921عامينايرمنهـ/52313المحرممن2هفيلفرنسا،3،هـلاه5

رنسكليرفومنوبرناردهونوريوسالبابامفدمتهموفىوالطمانبين،الإينرجالمنكر

الايثة)92(.أ!ماءمنولفيف،الداويةالفرسانمقدمباينهيوحضركماالسشرشيان،دير

أمامالمقدسبيتمملكةصمودفيوأهميتهاالهينةأهدافبكلضبايينلهيوومممع

النهانيةالصياغةبوضعكليرنومنبرناردقاموالمحاوارت،الكلماتمنعددوبط،المسلمين

الضروريةالنواحيجلنمملتمادة72منوالمكونة،الأصليةالداويةالفرسانلتثمريعات

.()35الجديدةالفرومميةأجلهمنأنشئتالذيالهدفالهيئةلتحققسها؟احدرامالواجي

بايينهيوجلمقفثدلعات:-:05أكانت!اف!تط!وفيما

رهبانالداويةأنو!حكممممودتها،لصياغةترويمجمعقبلكليرفومنلرناردمعومرافقوه

كتابةظروفوكحصععمكربة،وتأتيراتديريةتأثيراتوجودمنلدلاكانمقالالون،

محىرصدهايمكنالقوانثن،لهذهئلاثةروافدثمةأنندركننسها،التنمريعاتثمالتشريعات

التالي:النحو

غهاندريلاألايئة،عمرمنالأولىلتسعالشواتفىلدإويةاصاف!مثل:انجد!ولىأ

هيوالقدسفىعاشىفقد)93(الصوريوليمبهصرحملموسأأمراكانوجودهالكنشيئا،

والطاعة.والفقرالضةعىأيملألأأقسمواحيث،المغكلقانونحسبوفرسالهباييندي

بلدوينأرسله-الذيالخطابلىللهيئةقديمقانونوجوديدعمآخرشاهدأنجدأنويمكن

ام،12%1عاملتوبر15هـ/052رمضانمن92فىكديرفو،أوفلهرناردإدىالثانى

يصلوكذل!8،للهيثة"واضحقلألونعىللحصولبرناردبسا!هأنفبهبلدوينطلبوالذى

وفيمووف،غيرملأر"الكوانينهذهمحتوىأنجمر،)32(الهيئةدسلاليرعلىتصدل!عى

حسبالايكةعرمنالأوليالتسعالممنينخكلسنهاتمالأصافمنمجموعةلالهتقديري

الصكر!ة.بالنواحىكبيرحدإليمرتبطةأنهاأرجحكماالمعمتصات

شىءالتلأليراتوهذهالسسترشيانية،وتطورات!االبندكتية)33(الديريةالقوانين:افد!سالثلأ

التأئيرهذامقدارالتائمريعاتبنودتحليلويوضح)34(،للهيئةلرهبلألىالطابعظلفيطبيعي

الهيئةفىالصبيةق!هولورضى،الطعاموتقديم،الداويةمنزلوإدارةالبادة،أمورفيوخاصة

أنفطلاشهفمماالبندكتيةلتاثيراتوبجانبلهالضوبات)35(.يتطقماوكذل!6المقدموطاعة

بالدعايةواهتمامهانتماثهبحكم،القوانينعلىمسمترشيانةصلهغةأضفىقدكليوفومنبرنارد

http://www.al-maktabeh.com



الداويةرداءولعل)36(.الجديدةالفروسبةمدحفىالهبئةلنفربظدفعههاوهوالصلية،

السعشرشيان)37(.الرهبانرداءنف!ىلائهالتاثير،هذاعىدليلأبلغالاليض

والطماتيين)38(الدينرجالمنكبيرأءدأضمالذيالمجمعأضماءمعدرحات:افدهالثالث

نظرهموجهاتالحضوروألهدى،عليهمقرأقدالقانونهذاأنويبدو.نفسهاللالارأسهموعى

وصلتالتىللتشريعاتالنهائهةالصيغةبوضعالمساعدينمنوعددلرناردإلىعهدئمفيه

إلبنا)93(.

بضأنذلكلة:الداسا..هدثةتا.المعااقفلنت"قدهذا

الذينلفسهم،السشرشيانالرهبانمنحتى،بالكلبةالفكرةانتقدالداويةلنثمأةالمعاصرين

رئيس-Isaacليتوالمناسحقومنهم،الجريمةهذهليقدسكليرفومنبرناردمنهمخرج

ويخرمنبوذأيخاسىبجيللداويةالفرسانأنأعتبرولذي-بواتوفيالمسمترشياند!ر

Novumالجديدالوحشبأنهاالداويةهيئةووصف؟شوعي Monsttum،فيوافقهكما

Henryهنريرأيه of Huntingtonالفروسيةوصفالذي،هنتنجدونفممماسةرئيس

والفساد،الطهارةبينيجمع،الوحوشمنجديدنوعبأنهام،1هـ/054145عامالجديدة

صوتارئفعأنالنتيجةوكانت،مناسببشكلاعلاميأيسوقهامنتجدلمالآراءهذهانكر

Hughالآثمهيوبينهمومن4(.)5القويةالإعلاملآلةالمعلالكينالأثرياءالمويدين the

Sinnerئخطابغوانحملخطابأكتيوقدالتحديد،وجهعلىهويتهتحددلمشخصوهو

منبطريقهمالتمس!علىيحضهمالداويةللفرسانوجههالقدس!مبدفىالمسعلفرسان

ضعو،مرفوضطووطريقهمبانالاثميطانلهميوسوسلمنالسماعو!م،السيحأجل

كئيررأتوهنا4(.أايرعاهمالربلأن،ولسلامللسكينةبهميؤديمموفالطر!هذاأنلهم

إبانألائمامبلادفيوبخاصةالمعميحي،العالممنمختلفةمناطقفىنشاتالتىالجماعاتمن

تمتعتالتىوالروحيةالاقتصاديةالميزاتمنلتستفيدالنهحنفستنتهعأن،الصليبيالؤو

وغيرهما.والتيوتون)43(الاسبتارية)42(بهماقتدىمنمقدمةوفى،الداويةهينةبها

وفيبندأ،وسبينواثنينمقدمةمنلةا)11..سا-الأسا..القا..-وقد

أجلمنالقتلالداويةللفرسان.الأساسيةالمهمةأنعلىالتاثمريعاتتؤكد:المقدمة

45John)سالسبور!منحنابطفيماأكدهماوهوالمممع)44(. of Salisburyباني

محبباشثنأكانالدمهذاوسفك)46(.البشريالدمسفكالأساسيةالداويةالفرسانمهنة

الفروسيةمدحفىأكدالذيكليرفومنلهرناردوتشجيعإجازةمعوخاصة،الداويةللفرممان

وزل!قتل،اقفهوقتل،هوإنأمنأوأكثرقتلهوإنآمنالمسيح+جنديأن:الجديدة

منالتشجعهذاماممتنلا)48(توماشوصفوقد*)47(.المسيحلأجليقتلقتلوإن،لمصلحته

.اللجريمةتقديس:لهأنهبرناردقبيل

معمتداخلةلكنهاموضوعى،أمماسعلىالتشريعاتبنودترتبلمعامةولصفة

هذهبنودتقسيميمكن:واضحةالصورةتكونوحتىكبير.حدإلىالموضوعاتفيبضها

كالتالى:،الموضوعاتمن!دإلىالتشريعات
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لهينةيلإداريالجهارراسكانالذيبالممدتالمرتبطةللمنود"البدايةفينتصض

منكلقلمنعمياءطاعةطاغهضرورةطىالقانونشددثمومن؟الداويةالفرسان

أوامروكأنهاالقداصةمجرىكلامهيجرىبحيث،مرقتأودانمبئمكلللهيلةانتسي

)94(.باية

الفرسمثل،الأخوةبينالكثمةالمتطقاتبتبادلالتصريحمنح:لمقدمحقمنوكان

بالعددالأخوةمنلأيوالآمتعةالخرولبتقديمللمضمالقانونسمعالحرلي)55(.كماأدواتأو

هذهتقديممن!ضيألاالمقدممحىيجبكماالهيثة،لمصلحةمناممبآيراهالذيوالمقدار

منيلكفاهاالنىالرساللقراءةضر!رةمنالمفدمأعفىوفدكئرت)51(-أمكتالأسياء

الهينة،فىسلطةأمحىأنهلهجانيالأضاء،منذل!فكلبهالمنوطلألهوثدبه،أوجماربه

بها)52(.الفانونتطبيىصالسكولوهو

خاقبولأونزاعوجودمل!ضروريأ،يراهأمرلأيالداويةمجلسيدصانوللمقدم

لمجلسالمقدميشمعأنوبعدللحضور،الجميعفليدعالمجلسمائمورةدأراوإذاجد!د،

والأع!)53(.ا!ملبألهذل!القانونوبررأحد،معارضةدونلنهائىالقراريتخذ،الهينة

الذيالأمروهو،المقدمبها!ختارالتىالطريقةينضمنلمالقانونأنللنظراللا!تو

537-11524الثانىأنوم!نتلبالهاباحدا Innocent013/مرسوما!صدرأنام،ا-143هـ

تاركأ،المقدماختثازأسسفبهبحددام،939مارسهـ/53392رجبمن92فىكابويا،

ومنح،خارجيتدخلأيدونالأمحى،فائدهاانتخابفيالحقوحدهاالداويةالفرسانلهيئة

قبلمن!تماختيارهوكان.العامالمجمعاستشارةب!الهيئةنظمتعيرسلطةو!هللمقدم

ولمحسس.الرقلاءمنوأربعةفرسانثمانيةهنهم،الداويةمنضوا13منمكونةهيئة

وزيادةالهيئةتوسعومعالشرلى.فىلمفبمبنمنأساسىبشكليخنارالمقدمشضوكان

وتركلولى،و!ميس،ورقيي،الفرممان،مناثنينمنتكونتمعما!ةهيئةلهصارالقلألدمهام

بنفعمه،يختارها،خيولأركعةعىالحصولالمقدمحقمنوكانوسكرتير.وطلاخ6رييطري

)54(.الحربغائممنأوأوربا،منحديثأ;Jالوارالخيولمن

يخرالتصرفاتمنكثيرفيسببأ،الداويةالفرسانلمقدمى،المطلقةالسلطاتوكلألت

ماوهورأبنا،كما،الفانونبحكمالته،إلاعلبهمرفبيوجودلصمللضور،دغهمكما،الحقة

ميباودوأسرعىمشبأ،التاليةالحارةيكتبأنبى)55(الصوريرليممكلمذرخأدعا

دنهلارجلأهذاأودوممان!ائلأ:أم،هـ/575917جمبون،مرجمو!عةفياملألدسلألت

وبن!سببسلألأ،يراعىYjاللةبخافلافهومنخرية،الشرملاقده!ورأ،ملكبرامتعاظمأ

والعارالخزيلهميسمووسموه،اليومذلكفىبالمعميحييننزلتالتىالضارةالكثيردنإليه

أحديحرنظمقذر،سجنلىأسيراالسنةهذهخكلماتانهويقال،الكارثةهذهبسبيالأبدمط

*.لموته

فىحدثملكماالهبئةصالحجمرفيكانتلوحنىلمعدم،بطاعةالداوبةالترموفد

مهاجمةمحىالهيكة،مقدملورت،ريدجيرارأصرحينأم،هـ/583187،صفوريةمو!عة
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فيشاركوافإ.لهملهم،نصلهتالتىللخدعةالقدامىالفرسانإدراكمنولالرغمالمسلمين

)56(.كارثيةنتبجةشالتهورهذااسفروقدللمقدمطاعةالهجوم

أهممنالفرسانثدولكانفقدالأساممية؟الداويةالفرسانقوانينفىالتجنيدصأما

بينالدمنزيفانقطاعىمظلفي،جديدةبدماءللتزويدلدانمةللحاجةنظرأ،الهيئةأواويات

حمايةمنتدر!جيأالهينةدوراشماعبجانبوب!ها،حطينقبلوالصلييين،المعملمين

الحصونمنبالقليلليسبطدالغايةبي،المملكةجيشمساندةلىللمشاركة،الحجاج

منغايةلقيتالتىالأمورأهممنالتجنيدكانهناوهن)57(،الصليبيينلأمنالمهددة

كالتالي:المؤقتةوالضويةالدائمةالضويةمنننوجمنبينميزالتشريعانكو،المثمرع

نصوبالتاليفارسآ،راهلهأفيصيرالهيدةفيكديايندمحالذي6لماددالفارسكان!!2ولها

الفور،علىيق!هللاللأله،للهيئةالانضمامالطمانيينالفرسانمنأيركبإذاأنهعىالقلألون

الممدم،أمامقبلهفإذاأولأ،الهدئهدانونعلالهلدرأحيثفبوله،فيالأخوةمجمعللمهللكن

تحتفترةبصهاويترك،جميعأحضورهمفيللهبكةالالضمامالفارسويطلبالأخوةفلثجمع

فيكلألتالتجنيدمناطقأهمأنبالذكروالجدير)58(.رفضهأوقبولهالمقدملثقررالاختبار،

يدعىدمهوسف!الاثمرق،فىوبقيللحح،أتىممنالهيئةفىالبضاندمحوإنلضب،

فىوعمل،الضبمنجاءالذيفورتريدجيراردالفارسمثلبلادهإلىيطولم،المسلمين

)95(.المقدملدرجةووصلالداويةلهيئةوانضم،تركهثم،طراللسأميرالثالثريموندخدمة

صفوففيللخدمةيتقدمالذيالمققتالفارسفهوالضو!ة،من!سأما
المرئزقةصراحةأكثرويمغىدلمأ،ولبسمؤقتبشكلالزمنمنلمدة،الداويةالفرسان

الخيولياثشرىأنالمؤقتالفارسهذامنالمشرعطلبوقد.المالأجلمنيقالكونالذين

واللجامالسرجمكل،أمتعةمنالخيولهذهيلزموما،الحربيةالأعمالفيللماثماركةالمناسلة

فيالبدءوقبل.عملهفييحنهأنيمكنماوكل،المناسبالسلاحشراءبجانبوكرها،

فط،ملالغكرنجقمكلا!مؤسياءهذهكلثمنيقدرواأنالايكةةوممثل،الفارسهذاعىلصمة

لكونأنيمكنوثيقةفيذل!جميعويدون،خيولمنيحتاجهوماالفارسطعامثمنتقديرمع

بن!يضهالهيكةلكترم،الخدمةأئناءفىمناعه،أوفرسهثفارش!ففدإذالهحيث،تأمينوثيكة

الخدمة4نهايةموعداقتربماوإذابطة،وءةبفرسفرسآت!يضهمكل،مناسبل!ثمكل

432.الهيكة)06(ابندخزانةمنالباقيويتسلم،خيولهثمننصفعنالمؤقتالفارسفليتنلأرل

لكل!مللكونلهحيثعياء،طاعةللمقدمالفرسانهؤلاءطاعةضرورةعلىالقانونوشدد

فيللصلاةليلأإلاالقدسلمدبنةالنزول!ممنهموطلبلهبئة،خدمةفىهمطالما6أوامره

عدمعيهمويجييخالهه،حالمقامهيقوممنأوالمقدملهمأذنإنوذلك،القيامةكنيسة

عيهمحتمكماالعكل،أوللخطفتصضهمخشية،الآمنةلرفقةلهمتوفرتإذاإلاليلأ،السفر

المرضىتفقدأوالإخوةلأحدالزيارةمثلممبب،لأيالداويةديرداخلالتجوالشالامتناع

تركهاأو،الحربخوضءمالمقدمبقرارالالتزامعلىلمشرعأكدكذلك،مسبقإذندون

(.10ال!داسة.)مجرىكلامهيجريوالذي،المقدمأمرعلىبنالكن،الهوىعىبنافي
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فارسايصيرأن!ريدمنكبولفيالترددىمعلى:المقدمالداويةقلألونحثكما

كرأنهاالكاثوليكيةالكنيممةرأتالتصالتياراتباثىتلكقفهملاحتىالهيئةفيمؤقتأ

لسد،بالمرتزقةالاممتعلألةفىالتوسعحتمالهيئةمهاماثمماعأنفيه:شكلاومما)62(.قويمة

قيود.منعثهمبفرضوماطببقهمبسبيفلة،همالذينالدانمينالفرسانفيالعجز

حنىالهيكة،فيالاطفالقبولبطمالداويةالفرسانهيئةترويمجععأوصىوتد

محىبناءذل!بتمأنعى،الكنيسةأ!اءلإبادةالمملاح،حعلهنويتمكنواسا!هميشتد

فيالتبعةقسمكبولأنمحىالتأكيدمع،الهيئةمنجععأمامالفتىامروليمنطلب

هفروضاولس،إرادتهمننابعأالضوقراريكونحتى،الطفولةمنأضملالرجولة

المهامظلفيالصبثة؟لهنربيةالانشغالمنالهيئةمنعالمشرعأنيتضحهذاهنعيه)63(.

منالصللةهؤلاءفلولعلىيترشمابجانبندريجي،بفمكلالهيئةعىترايدتالتىالجسام

في،الهيئةعىاكثصاديةالضصولمنيزيدماوهو،ومعاشواجلهة،وإتامةئربية،تبعات

النظاممنwrالفصلفإنذل!وفوق.القانونهذاوإقرار،الهيئةنشأةغدالموارددالةظل

llوية)64(.تشريعاتروافدأهممنوهوقانونهفىالصبيةرهبنة!بولرضيالبندكتى

وضعهاتحسثنفيورنجةالصدية،الناحيةمنالهيكةلتأمينالماثمرعمنوسيا

وإذا،الثروةأصحابمنيكونوا(نعلىبيها،بالالضمامللمتزوجينالقانونسمحفقد،المالي

وفاةحالؤفيأمديما،منبجزءبالتبرعالزوجانيلتزمحينهاضمويتهما،الهيكةق!لثما

وقد-له،لكحقحتىالزوجةمنهلتنفقيتردمنهيتبقيوما،للهيئةملهمطمفليترووالزوج

الذيالديرخارجريمامنفصلمكانفىيحشواأنلمتزوجينلداويةالأخوةالقلألونألزم

)65(.جمرهملونللرهلهانخصص

أورلا،نيالمناطقمخلكفإليالهيكةقبلمنمندوبينإرممالالمشرعاقروقد

هؤلاءأوضاعالمشرعقننثمومنلها،والتبرعإليهاالانضمامعلىوالحثللهيئةللترويع

كلفىكالقلألون،الالتزامفيومثلأقدوةيكونواأنالمجمعمنهمطلبفقد،المب!ثين

مممعةيدنسهاثمينبسلوورلهميسمحفلاباء،الونبينالداويةسمعةتسوءلاحتىحالانهم،

الأخفى!قعإلذياللهيتيكونأنضرورةعلى:القانونشددكمافعلأ.أوقولأالهيئة

سمعة!اثمينمابهلأنقرلههللمقيمينالئمكيتسربلاحتى،الليلطولمضاءالمراسل

وأالخصومكشفيمكنحتى،الأمناغلاراتبجانبالنعماء،اسبتقبالوبخاصة،الداوية

انالبحار،وراءفثما،المرسلينللاجوةالفانونسمحكمالضوء.فيبسهولةالمت!ر!مثن

اجماليم،اسقفحضرةفىذلديتمأنعلى،للهيئةالانضمامفىالراغبينالمتالوجمن!تقبلوا

قبلتمافإذا،القدسفىالمقدمإلىلطللييرسلزلدوبص.التطوعهذامحىثماهدأيكونحتى

كلصيصلالأخماتإذاالفترةلككوخكل،الأخوةمنيصير،والمقدمالأخوةلدى،سيرته

الكدامى)66(.كالأخوةالحفوق

الشهاسيةالمتعراتأنإلاليها،لأنهاونو!مt.3لبنوهذهصرامةمنوبالرغم

عامففيالبنود،هذهتطبيقحيثمن،الأهميةشديدةتأثيراتلهاكانوالصكرية

عىهزيمتهمأ!ابافي،الداويةلفرممانعددفيلكبيرلنقصوبسببهـ،ام/185576
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أمرفقدمنهمكلهيرأءدأوقكلالممابق،العامفيجبريلبيتقلعةفتحالذيالدينصلاح!د

الصد)67(.الفرسانقبولقواءتطبيقفيالتشددبطمالثالثألكسندرالبابا

كميند-الهيئةأضاءمحىلداويةقانونحتمفقدالصكرية:بالأموريتطقوفيما

فيوالفضةالذهييستخدمفلا،التزينفىالمبلغةوعدم6لتقشفضرورة-موقتينأو

الداويةمنلأييجوزلاكما،والركباتالصدروصفلألحومهامبزازمةمنهالفرسأدوات

نيغمتاوقديمةوكانتالاشياء،هذهلهمأهديتإذالكنالإطرو،علىالأثياءهذهشراء

ولهخاصة،للفرسانالاشياءهذهتقديممنالمقدمالقانونحذركماكاستخدامها،فيسمحلصل!،

ذلكوفسر،والسهاموالدروعللرماحالأغطيةصنعمنالقانونومنع)68(.جديدةكانتإذا

دونالحربادواتتبادلءمالقانونحتمكما)96(.للجميعوضارةمفيدةيخرأثمياءبأتها

قد،الجديدةالفروسيةمدحفىكليرفو،منبرناردأنبالذكرالجديرومن)07(.المقدمإذن

والأسلحةبالحر!ر،المطاةوالجياد،التفاخريةالملابساستخدامفىالترفعلىالنكيرشدد

أمعممكريةشاراتاهي9وتممالللكريمةوالأحجاربالذهبالمرصعةوالزخارفالنقوشذات

للقلألون.صياغتهحالالأمورلهذهنبههناومننمموانية؟")71(،حلى

فارسأالفارفىيكونأنيمكنلالأنه،لخيلبأمرالمشرعيقمأنالطبيعىمنكان

!هاالمعمموحالخيولعددالقانونحددثمومن،الحربفىواستخدامهاالخيلامت!دون

يمكنلبنالايكة.تاريخبدابةفىالاقتصاديللوضعنظرأفقطخيولنجتلاطةالداويللفارس

واحدتايحمنلاكثرللفارسيسمعولا.للهيئةمصلحةذلكفىأنالمقدمرأىإذاالطدزيادة

أجر،بلايخدمه،الهيئةخارجمنبتابعالفارساستعانةحالةوفي)72(.الاقتصاديللظرف

قصد)73(.دونيرلكبهخطاأيعنايذائهأوبصابهلهيمممحلاالخير،عحلقبيلمنلكن

وأمخق،والكتانالصوفعلىاتخاذهاالقانونقصرفقد،الخيلعلفأكياس!خصوفيما

استخدامفىالمبالغةوءمالتبمطمننوعوذلك)74(الأمرهذافيالاستئناءلابالقانون

التفاخر.منكنوع،الطفأكياسصناعةفىالثمينةا!مثمة

فرسه،لفقديتصضفمن،الفرسانخساثرصالت!يضأمرللمقدمالمشرعأوكلكما

وأدواتهأمتغهحمليستطعيطلمبحيث،هزلهأوعرجهأوفرسهمرضأو،متاعهأو

الفرصةلهذل!لييترورثمالأمر،عليهليصضمحلهيحلمنأو،للمقدمبلطفيتقدم،الثقيلة

العصورفارسأنلالذكرالجديرومنءمه)75(.أوبالت!يضالقرارواتخاذالموقفلتقدير

مل!الحرلي،ادواتمنءدأويحمل،حديديةممترةيرتديكانفقد،التسليحثقيلكانلوسطى

لوقيوضعذل!وكلومهماز،ولجا!لسرجويحناجوغيرها،والبلطةوالرمحالسيف

يسقطلاحتىالثعكل،هذاكلحملمحىقادراضخما،قويافرسأالأمرتطلبثمومن،الحصان

الارضفوقويصيرالنوعة،ميزتهمنيتجردالفارسكانحدثماوإذا،فوقهمنالفارس

هناومن)76(.للنهوضاصانهأحديسرعلمإذا،المشاةمنجنديلأياسنالسهلكالعملحفاة،

رحلتهأهدافأهممنكانالهينةمفدمىأولبايينهيووأنخاصة،الخيللأمر.الماثمرع)غنى

يومنأن6الهيثةقلألونلتدنمينترويمجمعحضوربجانبأم،912هـ/524جكاملأوربا

لتيسير،الايطاليةالتجارلمحةلجم!رياتمعالالفاقياتمنعدداعقدحيثالخيلمناحتياجاتها
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التىالخيولصالفارست!يضأمرأنفيه:شكلاومماالشامى)77(.للمماحلالخيلنعكل

الطملأليةالسلطاتلدىالخيلعىالنامينفانونعىسابفأكان،مختلفةلأص!الييففدها،

النفريب)78(.وجهعلىألأولعموريعصرقييسنلمالذي

هذهوتنفثذ،بصرامةالمقدمباوامرالجغيعالتزامضرورةعلىالمشرعشددكما

أويقاتلفلاالتطيمات،حسيولكنهوأهحسبأحدبنصرففلاإلهبة،أوامروكأنهاالأوامر

وعدم،بالناسالأختلاولءمبجلألبغه،ينوبمنأوالمقدممنبامرإلاالقتالش!نصرف

مناسلة)97(.حراسةبلاالسفرعدمبجانب،للصلاةالقيامةلكنيسةليلاإلاالمدينةنزول

منإذنأو،المقدمإذندونالثمينةالمتطفاتتبادلعدمالقانونحتمالانضباول:فيوإمعلألأ

الفرسانالتشرمنعكما)85(.بأ!هفلاالقيمةقليلةنافهةالأشياءهذهكانتإذالكنيينه،

بناءإلاالمحافظهذهمنبأيمنهمأييحتفظولا،المزالحذاتالمحافظاستخدامأوملكيةمن

الاكاليم)81(.فيوالحجابلمفدمذلكمنويفىالمفدم،منمسبقتصريحعلى

إذندوناشيائه؟منشىءأيمبادلة!مالهيكةمنفردأىعلى!جبكانكما

مقابل،للاألايلةخارجا!من،الأخوةمنشيلالهيقدمومن)82%مقامهيقوممنأوالمقدم

لأحدفميمأالآلاءأوالأصدقاءأحدقدموإذا،يرفضهأميقللههللينظرللقهرمانألاثمىءفليأخذ

نفسهالم!دم!اليما،المقدمإذنعلىالحصولبطإلايشملمهفلا،الخاصلاستضامهالداوية

ذلك)84(.مناستثنيافقد83القهرمانأو

أماممنها،الجسديةوخاصة،آثاممنفيهوقصاماسردالأخوةمحىالقلألونومنع

الضةعلىالقسممنللهيلةبالالضمامتجنبوهماالحكاياتهذهفيهمتحيىلاحتىبضهم

الفورعىينممحبأنالأمورهذهفىيتحدثأحدأبسمعالذيالأخالمشرعوأمر،والطهارة

شدلاومماكان)85(.أيأالإلارةلمروجىأذنيهتسليمءمالأخمحىيجبكذلك،المكانمن

الأول،المقامفيعسكريأكونهالداوبة؟منلضوانضباطفيتمماهمالامورهذهكلانفط

النصرفات.كلفىياجبأمروالالضباط

الداشين؟الهيلةأضاءعىالخارجىلعالمتأثيرمنالحدعىالمشرعمنوحرصا

حصلمافإذا،الحاجبأوالمفدمإزندونالرسائلوللقىلإرسالصارمةقواءوضعفقد

شىءأىإليهأرسلماوإذا،المذكورينمنأيأمامكتبهالتىالمرسالةفليقرأالموافقةعلى

إذالبندكدية،بالقواندنالمتأئرةالبنودمنلبندوهذاهسبق)86(.إذن!قلهـد!نلاوالديهمن

هيلةلأيكلنسبةالخطورةبالغالأمرهذاوبالطبعإ.منها)4487الفصلمعيتطابييكاد

لالهينة،المتطكةالأموركافةسريةعىوحرصهابها،لمكلفةالمهاملخطورةنظراعمكرية،

الهيئةعى!الغةخطورةمنالهيكةأممراراوخططنسربعلىيترتبانيمكنوما

بالعالمالمقلاينالرهباناتصالعنلناتحالسلبيالتاثيرعنناهي!جميعأ،والصلي!ططن

العضوعلىالمفروضةالواجباتفيالتركيزوءم،العلمهذابهمومالانضغالمن،الخارجى

فاعدده.منويعكلالضوهذابواجباتلخلماوهواله!نه،قبلمن

لتكونانحددفقد.للخلطمنعأوفصلهالملإسبقضيةبالغأاهتمامأالمشرعاهتموقد

لههمالمقرفللفرسانالعاءاتوتخصصبنى.أواسودأوأبيضإماراحد،بلونالباءات
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حينصيدمنولدوابألهمالدوامعلىتذكيرهتمهع،لهمتميزأوذلك،والصيفالاثمتاءفي

الأخوةمنواحدكل!قومأنفىالقلألونرغب،بالتواضعالتذكيرفىوإمعاناللاينة.انضعوا

لأحدعهدذل!؟تنفيذضمانفيوإمعاناالنكل.لبسوكذلك،!نفسهلهسهاأوملاطسهبخلع

فىعضوكلحجممعتلتاسبملابستوفيربجاني،التعالمبهذهالالتزامبمراقبةالفرسان

المحبستقديمالداويالنارسعىويجبواحد.كلمقاسحسط!لقةلكونبحيثألايئة،

الخدمعىالقد!مةالملا!ستوزعذلكولهط.الجديدةالملاطسيتسلمحين،للمختصالقديمة

والشراء)88(.

للهيئة،المنتمينجلسعىالتىالبيضاء،الجاءاتارتداءمنالخدمالقانونحرموف

وتحقىالتفاخرلونضوذل!،الداويةفرسانلمجمعالرجوعدونلارتدائها،الفرسانكرمن

قدللهيئةينتمونلاممنهنلاللمغوي،هوماومنهاماديهوماهنها،متنوعةمكاسب

لهموسمح،الأبيضاللونارتداءمنحرموائمومنالضض.لنفسالفرسانملإسلبسوا

هذاوعىفط)98(.يحاثمونالذيالإدكعفيالمتوفرحسبآخر،لونأيأووالأسودلهالبنى

أنبالذكروالجدير)09(.اللضاءالعاءاتيرتدواأنفقطالدائمينالفرسانلعر!حقفلا

الباباعهدقبلالداويةملابسعلىيظهرلم؟الداويةالفرسانلزىالمميزالاحمرالصليب

تميزأم،1هـ/3،5148عامالثلألية،الصليبيةالحملةأثناءلهممنحهالذي،الثالثيوجينوس

t(.9)الآخرينص

والكباشالحملانفراءبارتداءالقانونسمحالشتاء،فيالطقسبرودةظلوفي

عىوحرصأوالأظية)29(.المعاطفمنذلكءاماويحرمألفراء،أتواعمنيخرهادلن

سلوليقظةضرورةعلىالقانونشددالملابسمنيناسبهممامحىالجميعوحصول،الصالة

قبل،منذكركما،والاتساعالطولوبخاصة)39(القانونوتنفيذبالطلوالنزامهالملالهس

فى6الأخوبينالصلعلىالقلألونوشدد)49(.الجانبهذافيبالانفلاتينمىدلكولكلرار

للحرارةونظرأ)59(.الأمورتفعمدلأنهاالمحسوبيةتجنبعىلتأكيدمعتوزكاالملا!س،

بأنالداربةالفرسانهيلةلأضماءالقانونسمحفقدالاثمرق،سكانمنهايعاتىالتىألاثمديدة

جمدمنبذل!:فيهايسمحالتىالفترةوحددتبهم،رحمةالصيففيالكتانيةالقمصانيرتدوا

سوىيرتدمن*الصيففصلانقضىمافإذا)79(،القديسينجميععيدحتىالضمح)69(

.()89الصوفيةالقمصان

!ميصفىينامأنالجميععلىفيجب،النومملابسنوعالقانونلهمصدكما

فردية،بصورة،!رديسريرعلىأخكلينامأنعلى.الصباححتىمضاءمكانفيوسروال

وفرشبطاءسر!رلكلو!سمحالممدم،بموافد"ضدكه،حدودفيإلاذلكبخح!!سمحولا

غدالهيكة،أ!ماءبينالفصلوعملية)99(.الثقيلالقماشأوالكتانمنظاءمعووممادة،

الاجتماجمةالأمراضبضانتاثمارينتجأنيمكنمالخطورةالماثمرعإدراكصنتح،الثوم

عىلتاثمرخطيرمرضهو،الجنسىالشذوذخاصة،الجماعيالنومحالةلي،الداويةبين

فترةمنذمنه،للحدالمقدسلينمملكةسصأمروهو؟الشامفيالصليبيينلينواسعنطاق

01(.م)02110هـ/451نابلسمجمعفراراتفيكما،مبكرة
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بالنظافة،والاهتمامالشصطولحيثمنللداوية،المنتميبمقهرالغايةالقانونحتموكد

وألاثموارلي.اللحىتهذيبحتمكما،والخلفالأماممنمنتظمبشكلالرأسثمصقصيتملهحيث

كما()101(.السلام)عليهالمسيعلتعاليمتطبيكا،والباطنالظاهرافيالنظافةعلىالمواظبةمع

منمنعوافقد:للخدموبالنسبةامن!ها.حنىأوالأبلأريمذاتالأحذيةارتداءالقلألونحظر

)201(.عليهمالملابسنجسبمأوالاثص،إطالةومن،المدببةالأحذيةارتداء

تاثرالتىالشرقتأثيراتمنهوشك،بلابها،والاهتمامالنظافةامرأنوالملحوول

الفرب،منالقادمينوخاثمونةقذارةمديفيالمصادرأفاضتفقد،الأوربيونالصليبيونبها

ولعلنمماء)301(.انهمأومخنثونانهمعلىطويلةفترةمنذالمقيمينلكىربييننظرواالذين

لقبلة،تجاهاسامةلصلاةالرافض،الؤبمنالقادمالداويعنمنقذ)401(بنأسامةرواية

الصبيبحطنوعاداتالأخلاقتهذ!ليمننوعحدوثعلىدلالة،القادملهذاءالثدماالداويةومنع

امريكونحتى،باتهيومنواضحةبسعايةصيغقدالبندهذاانوأرجحالاثمرق،فى

هنبرناردبصمةلكن.للهيئةحدبثاالمنتمينلجددالأ!ماءيستنكرةولامشروعا،النظافة

الفروسثةمدحفىاممتهجنهالذيالشصطولأمرفىوخاصةأيضا،هناواضحةكليرفو)501(

أنكماكاشماء،شصهمأرسلواوقدالفرسانيريأنالصص-منأنهإلىأئمارحين،الجديدة

".الرؤية!مكنهبملابحيثعيونهـمعىشكلهمارسلواهمإنمنهمنفعلاالفرسان

الأمواللفذهالماشةللحاجةنظرأ،للهيئةتقدمالتىلصدقاتتقبلأمرأ!شرعونظم

الكنائسمنالضورهذهجاعتمافإذا.المسلمينمحاربةرأسهاوعى،الأضاضلمخدكف

يردمنثرواتغمورمنالأموالجاءتإذاأماللهينة،العامالمجمعموافقةبطلكن،تقلل

المئمرفلهموافقة!تمفإنه،ذلدعلىوأصر،المحروهينجمرالطمانيينهنبها!تبرعأن

التىالأمورمنالصدكاتجمعكانوقد.1(.)آللهيئةالعامللمجمعلرجوعدونالمنطقةعى

المسيحىالعالممناطقجم!أنبيأشارالذي)701(الصوريوليمقبلمنللنقدتصضت

مملكةتجاهمالثةواجباتمنعيهمماأداءرفضواأنهمكمامملككاتها،منأجزاءلهمقدمت

إلاغها،والعاثمورالضراشتقديميجبالتىالإقطاعاتمنإليهمآلمابحكمالعقدسبيت

ذل!.رفضواألهم

قدفياستخدامهابونضوالأموالالصاراتتملككأنللايئةالقانونسمحوقد

المنتمينللقساوسةيجوزأنهلقانونحددفقد:لخاصةبلملكيةيتطقوفيما)8.؟(.السلمين

لهميسمحولا.الصدقاتمنلدبهميجتمعبما،مؤقتةبصورةيحتفظوا،أنالداويةللفرسان

يأمنهمأيمنحفيالحريةمطلقللمقدملكن،الضروريةوالملالجسالطعامبامت!سوى

الثمرقفىوالطاياالهباتالداويةتقبلذلكعلىوبناءله)9.؟(.يتراءىحسبماشيء

منكنيركرهمحدى،المالحبعليهموتظبال!راء،فيالملوكمحىلفوقواحدىوالضدط،

سواء)011(.حدعلى،ولضبألاثمرقفيالسيحيين

ئماولأ،رهبانالداويةالفرسانأنفبحكم،الداويةديرفيالحياةأسلوبصأما

أنوبحكم،الكنسيةللتعاليمطبقاميعادهافىبلصلواتالالتزاممنبدلاكانثانيأ،محاربين

أحدهمتخلفحالةا(وفى)؟االمدينةهذهبتوقيتيكونالصلواتفأداءالقدسفيالهيئةمقر
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مماالداويةمكراتشبيأ،المهامببضىالانشغالبسببموءها،فىالصلاةأداءص

ئلاطةالصلاةخكلمنذل!ت!يضعيهفيجب،المناسبالوقتفىالصلاةإتمامدونيحول

المساءصلاةالمصاء)112(وبفيوتممع،الفرديةالصلواتفىوسبعباكر،!ىصلاةغمر

ذلكفلثكن!ثوإذا،ملحةلضرورةإلامعأيتحدثواأنيجبولا،النومالفرسانعىيجب

،الصلاةلعدالأكلوةمنضروريأنهيرىالذيالطدمعالحديثللمقدميجوزلكنبهدؤ

يعا!ب؟الأخوةضحكفيوتممليفكلومن،الثرثرةعنالقانوننهيكمايقدبىه.الذىوللوقت

الرتبسببركماالفرسانعملطبيعةوبسببالفور)113(علىفطهصتكفيراصلاةلاداء

عني!طهالذيلهالارهاقالداوييصاب،المرضأوالمعاركأوالقامميةالتدريباتأوالطويلة

مواققةأخذلهطوذلكمتعأ،كانإذاالصلاةيحضرألاللداويالقانونأجازهناباكر،صلاة

ا(يخر)"االتخلفهذاعنت!يضا،صلاةعشرةثلاثيصلىأنعلىعنهينوبمنأوالمقدم

.الصلاةهذهتتممتىيصرحلمالقانونهذاأن

الشديد،بالإجهادمنهمالكثيريصيبماوهو،الصلاةيطيلونكانواالداويةأنويبدو

ثمومنره!هان،كونهمبجانبمحاربونلألهمنظرأالصكرية،خدماتهمأداءعىيؤثرمما

حددهاالتىالمواضعلضىغدولوفوف،لصلاةسماعأتتاءبالجلوسلهمالقلألونسمح

الشرعتضبثهناويبدو،بهايتطقومالحادةأمرالقانوننظمهكذافقط)15؟(.القلألون

أصلحويالتالىئانيأ،وفرساناأولارهبانأكونهمبحكم؟الحادةأمرفىبالتاثمددالووماني

واجبا.أمراوفنهاعلىالصلاةلأداءالال!رام

منيخرهممنأو،الفرسانمنبالمرضىالفايةالهيثةعلىالقانونحتمكما

كلوعىالردي)6؟ا(.ثواباب!غاءوذلكوغالة،صببربكلبهملعنيوأنللهنه،المنلسبدن

هوماكلتومرمع،وجديةإخلاصبكللهمجيداينتبهواأنالمرضىبرعايةالملترمين

أديرةفىعلاجهاتم،العاديةللأهراضوبالنسبةبهم)117(.ألمممابرئهملممرعةضروري

للفرسانإلثعازرلايلةبالانتقالالمجنرمينالداويةللفرسانسمحفقدالجذامأماالهيكة

تلجيللهكلوهعاملتهمرعايتهمضرورةعلىالمشرعفشدد،الممنكبارأما،'()18المجذومين

العامالقالونيخالفلاكماالمناسي،الوقتفىلهماحتياجاتهمكلتقديممراعاةمعو)حترام،

)911(.للهيئة

معو!خاصة،الدوامعىحاضراكانالموتأمرفإن،الهيئةتكوينلطبيعةونظرأ

بسبب،الطلعةالظروففيالوفاةعنناهيك،الهيئةتحياهاالتىالجنديةوحياةالمعاردكثرة

،الأمواتالإخوةتجاهواجبالأحياءالإخوةعلىصارهناومن،المرضأوالأجللقضاء

زمحطهعلىيجب،الموتهرضلداويةأحدمرضفإذا،مفصلياثمكلأكانوننظمهماوهو

كلالأخوةلهيصلىخالقها،إليروحهفاضتماإؤاحتى.للزمالةمراعاة،أجلهمنالصلاة

القلألونشددكما.روحهخلاصفىرجمةالمتوفىصنيابة،أيامسبعةلمدةصلاةمائةيوم

هذهمئلليالحكمةبعدمتتصفوالتى،الفرسانمنالمممئولةجمرالتصرفاتعى

الفقراءأحديكلفأنفيعبلموقتين؟لفرسانمنالمتوفىكانماإذاأما)012(.المناسبات

إحدىبالصلاةرفاقهمنواحدكلويقوم.أيامسبعةلمدةروحهخحصأجلمنبالصلاة
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الفارسكينواضحاتمحلزاالجنائزبندفىأننلحظأنناعلى)121(.أجلهمنصلاةو!ث!

امتيلأراتمنكنوع،المتوفىلروحالعقدمةالصلواتمقدال!فىالمؤقتثنوالفرسانالد)نم

الدثمين.الفرسان

عىحرصأوالاثمراب؟الطعامأهوربتنظيمبأمربالغأ،اهتمامأالمائمرع،اهتمكما

وماللفرسانيقدمماله!التملطزمع،الداوييبذلهالذيالكبيرللجهدالطعامنوجمةمناسبة

فيالطعاملماللضرورةمحىالقانونشددفقد،الهيئةداخلالطبقةفيدونهمهملمنيقدم

يحتاجومنادتابعة.ا*ير!منأيفيأوادهينة،مقرداخلادطعامقاعةليوند!،جماعة

تبيراالالحناءمعالجلوسثمباليد،والإشارةبالوقوفذل!فليكنالطعامل!اولأثناءلغميء

الكناليمنالقراءاتبضىنلاوةالقانونحتموقد)32؟(.للمنضدةلجلوسغدالاحترامص

أنالقارئحقمناكل،أثناءالأخوةمنأيمنصوتصدرماوإذا،اكلأثناءالمقدس

منوجباتثلاثبتناولللداويةالقانونسمحوقد)23؟(.ليصمتالصوتغهصدرلعنيشير

السلا!عيه-المسيحمثلادمل!الأعيادألاممنيوماذلكصادفإذاإلا،الأسبوعخكلاللحم

منيوماصادفإذااللحمتقديمويمنعالجسد.تضراللحمأكلكثرةبانالتحديدهذا-ربرر

لاقىأما،اللحممنبوجبتينلفارسيكتفىأنالأفضلمنأنهالقانونرأىوإن.الصيامأيام

كليأكلانعىالقلألوننصكما)"12(.واحدةبوجبةفليكتفوا،الفرسانيخرمن،الداوية

للكفيالعليلةالصحافتوهرمنها:عدةأهدافولذلكحد،واطبقفىالإخوةمناثنين

توزعالنلهيذمنبكميةأخلكلومممح.الداويةبينوالتعاونالترابطزيادةكجانبالجم!،

والأربعاءالانتينوهى،اللحملناولألامغلرفيأما)125(.الطعاملناولحضورلطنباللساوي

نوعمناكئرتوفيرمعآخر،طعامأيأوالخضارمنوجبتينبتناولمسحفقدوالسليت،

فقطيقدموبالتالي،الجمعايامبصيامالقانونأوصىكما)126(.الرنجاتلاختحصمراعاة

ميلاررلثوممصادفاالجمعبومكانإذاأو،المرضىخلافبمالصباميالطعاممنوجبنين

تجمعلأنالفلألونوصىوالتقشفالاقتصادمنوكنوع)127(.مريمالسيدةجمدأو،المسيح

فتحفظالسليمةالأرغفةأما،والخدمللفقراءتقدمالخبزقطعمنتبقىلما،الطعامبواثي

الخلزمنالداوينصيببضراليومىالتصدقفىالقانونركأكما.)("تالثة)لوجلات

قهلوجبةهخوةيقدمبأنللمقدمالقانونسمحكما)92؟(المسيحيالإيمانيأمركماللفقراء،

بنممبةبالخمرمزجهاوالطعاممعوحدهالماءبتناوللهميسمعأنفيهاوله،ال!وبصلاة

له!نالعدلعىالقلألونوشدد)013(.الأخوةسكرإذاغباهتحمدلاماحدوتضيةمصودة

)31؟(.الأمورنفسدلأنهاالمحسوببةتجنبعلىناكبدمعالطعاممقاديرفىالأخوة

حتىال!ضمعلهضهمالحديثفىوالحذرالحيطةمراعاةالإخوةعلىالمشرعوحتم

كفترضالتى،الأخوةله!نالعقةفييؤئرماوهو،أخيهضمبإثارةفياحدهمكلاملتعمببلا

ذل!فييقعومنواكتراء،والحقدالحسدتجنمهاعلىحضهمكما)132(.القوةلهالغةتكونأن

مافإذاآخر،اغاصححهامريتولىلهيستمعلمفإذا،فطهلخطورةبتنبيههإخوتهأحديقوم
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خكلمنوالأضةالجماعةروحتصي!منها:ىيدةاهدافالهاأنيتضحالسابفةالبنودومن

معتعاملهمفيالفرسانبينالتواضعمبدأتوطيدوكذل!.والشرابالطعامفىالمشاركة

الشرابثناللنيالإسرافوىمالأضاءبينالتقشفروحوتأكيد،للهيئةالإداريالجهاز

فتراتفيأضمودور،السلمفتراتفىغييمدورلهاكانشكبلاالأموروهذه8والطعام

الصلدبي.الإسلاهيالصراعليأكثرهاوماوالحصار،الحرلط

التطثمات،ويخالف!تصرفمنأنالمشرعقررفقدوالقوباتابالجرائميتطقوفيما

عيهتطبىرمن)34"(.الحكمفيالقضاء-وينفذعلىيكلضألايئة،عمللص!الة!سعىأو

هويصابأنخاثميةوذلكمتطقاته،منأيأخذالاخوةمنلأييسمحلاالحرمانغوسة

عىوالحصولبزمالتهفبسمحفقطفطعفكانإزالكن.المحرومهذابلغةالآخر

اوالقولكسطيالبسيطه،المخالفاتبضبارتكابالداويةأحدقامماوإذامتطقلاله)35؟(.

مالثةبضامةعقوبتهيمخنالحالةهذه!وفىالصو.منهويطليللمقدمبنفسهفلثذهبالفكل،

عيبالإثم!اثمصولم،الهيئةمجمعبينغهواشتهرضئهعىالداوياصرإذالكن.خفيفة

فيالإخوةمشاركةمنفليمنعفاحشأالخطأكانإذاأما.شديدةعقوبةعيهفلتطبقثطه،

مناسبأ)s.)!36لرامافلهلدنفذللمقدمنفسهويسلم،وحدهطعامهويدناول،طعامهم

حالهيتحممنلمفإذا،لإصلاحهمحاولاثوتبذلبأثعه،الآثمتفاخرمنالمشرعوحذر

تردعلموإذااليثمنيع،فطهيفطوالاحتىلعرهزجرألتكون،شديدةغوبةعيهفلتطه!

عىوجليكماالأبد.إلىالاينةمنبطردهلقرارصدوريتم،المتنوعةالتوباتالمجرم

وفى،المخالفةنفسهلهتسولمنيردعحتىوذلك،للجميعوقدرتهسطوتهيظهرأنالمقدم

)!13(.الطلمنييأسفلاللضجفعونايكونالوقتتفس

فإذاألاثمديد،ئمالمخففوالقالي،والنصيحةالزجرمنالقوبةفىالتدرجهناويلحظ

الهيثةأنايضانوضحلكن،والصوباتالجرائمبنودقلةهناونلحظفالطرد.ذلككلي!لم

لتطيلاحناجماوهوكلير،لباثمكلتنتاثمرلمالجرائماووالمشجداتمهدهالىزالتماكانت

وقتلىالهيلةدورأهمبةلزايدبسببحطبنمصكة*بوضوحظهر)138(مفصلتثمريعي

)913(.المملكةدددتراجع

نوعذل!لأن،الصقورصياديمعللقنصالخروجالداويالأخعىلقانونوحظر

الموا!وسماعالصلاةليثراغهالأخيقضىأنعلىتجنبها،يجبالتىالدنيويةالملياهحمن

محىإلاتطلقألايجبالتىوالنباللهالاقواسالغاباتفىالصيدمنعكماوالاغراف)."ا(.

لتقديرأمرهفتر!الأسداما)141("بالحصاناللصأوالكلابملاجمةمنعكذلك،لقتلهمالممملمين

"1(.)2بتركهاميملكهالأخ

أهمحةمنالرغمعىالطماهليين،لهوفىالداويانخراطعدمعلىالمشرعوحرص

كيفمايم!نهللمقدمالتدربيأمرتر!المفمرعانيبدولكن،الصمكريالتدهـببفياللهوهذا

للفارصاالعاليةالمهارةبدليل،مفاسدهنيسربهأنيمكنوماالطمانيينلههوصبيدأشاء،

الفرسانهؤلاءقدرثمومن،المسلمونأعد)ؤهمأدركهاوالتى،القتالساحاتفيالداوي

الفرصةيطىاللهوهذاأنبجأنب.القتاليةقدرات!معيتناسببمامعهموتعاهلوا،قدرهم
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الفترةفيوخاصةالمضولة،والمناطقالاحراشفىبالصليبيينللإيقأعالمسلمينللمتممللين

r(.14الصليبى)الوجودمنالعلهكرة

معالحربفى!لرهاتحديديمكنلداوية،للفرسانالأوليةالتشريعاتأاستصاضوب

لامماالت!ر:لحدالحربفيالداويةشراسة:!لالأهي:ثلاطةمحاورفيالصسين

ضمنتئالتة،أمس!عىمستقرأنظاماللهينةكفلتالأوليةالداويةتشريعاتدورأنفطشك

كماالماثمرع.ق!لمنفوضالذيالصارمالنظامبسبب،الحياةأمورشتىفيالاستقرارللهيمة

فيبثتوالنى)الأيدولوجيا(،للهيلةالفكريةالخلفيةتشكيلفىكبيردورالتفمريعاتلهذهكان

ويئمهد،ثالثخيارولامدكولأأوقلاللاكةالمصخوضقوامهاعاليةقتاليةروحاأضائها

فىالصليلهيينفلاتأئبتكانواالداويةالفرسانأنعلىالشامفىالصليبيةالحروبتاريخ

منوآخر،كةالمصيقتممنأولأئهمعنهماشتهرو!،وشجاعةصبرأوالثرهم،القتال

جاجومنهم،بقوةالقدسلزيارةالقادمونالحجاجبقوةلمسهأمروفوساحتها،يغادر

يفول!لهالداويةأعجبكماعشر)""ا(.الثانىالفرنمنالثانىالنصففيالقدسزارمجهول

5)الفتوي Jacques do)؟"yiVبالفوةيتميزونللمسيحجنوداممانواغهم:قالالذي

المسيح.لأعداءفزعاالناساشدصارواولهذا،وألاثمجاعة

الحملةأئناءفيأنهومنها:التهورهذاتثبتالتاريخيةالوقائعمنعددرصدويمكن

ثمومن!النظير،منقطعةباثمراسةالداويةالفرسانقاتلام1هـ/25447عام،الئانيةالصليطة

عامعمكلان،الصلييونهاجموحينن"\(.)ةالملكتلىمرتبةفيالداويةهقدمسلطةاغبرت

الداويهالفرسانفائدفعالسور،فىنونةواستظوا،لمقدمةفيالداويةكان،أم59هـ/4853

قلالوالكنالقاثم،منفرأفضلينالواأنبجةالمدينةليقتحموا،مقدمهمومعهمت!ر،لهكل

العائد8"1الحشاثميةالإسماعليةطائفةرسبىلبقتلقيامهمتهورهممظاهرومنجمثعا)7"ا(.

هنبالرغمم،lهـ/1639-558174-956+دا!*"االأولعموريللملكسنارةمن

سانتمنأودوالداويةلمقدمكانكماشخصيآ)914(.الملكمنيحملهكانالذيالأمانعهد

Odoأماند of Saint Armandالدينصلاحهريمةفيينكرلادور،فرممانهمنوثمانين

17556الرابعبلدوينقادهصلببيج!شيدعى Baldwin-فىأم،-1185هـ/58161ا

الفرسانهؤلاءلت!ركانكذلكأم)015(.هـ/573177)مونتجيسارد(الصافيةثلمصكة

عامعون،مرجفيالصليبيينلهاتعرضالتىالثقيلةالهزيمةفيكبيردور

معالانتظار.هتنمميئدون،الدينصلاحجيشمهاجمةمحىإقدامهمبسببام،اYiهـ/575

مفدمتهوركنا،وكفرصفوريةببنكربسون،عبنمصكةوفر،الصلبببة)1!ا(.الكواتلهاقي

لمحواتعىالملاشرالهجومعلىوآددم،ام187مايومنهـ/5831صفرمن91ييداوية

القواتمعالصدامبتجنب،طرابلسأميرالثالثريموندنصائحمنبالرغم،السلمين

المسلموبئلهمنصبهكمينفىوكعثمومن،لدينصلاحبنالأفضلحشدهاالتىالاسحية

فارسا،ستين!دهموكان،لمشاركينلداويةالفرسانكلإبادةعنأسفر،صفوريةغد

Gerardفورتريدجيراردالمقدمسوىبنجولم،للفرسانالمساعدينمنكبير!دبجانب

3redefort152(.فرسانهمنةثئاثص(
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لعضعنبالدفاعالمتدسبيتمملكةبيهمعهدترو!س:عنأما
ت!مملكةإلثهمعهدت؟الزائدةوجرأتهمتهورهمفبسببالمحور،آتارعلى.ويترتبالقلاع

غزة،حصنلهحمايةلاثمجاغهمالرابعبلدوينبيهمعهدفقد،المهمةالقلاعمنبصدالمقدس

هـ/544عامبه،الاحتفاظعنعجزواالذينالفاطميونخربهأنبط،تحصينهتمحثن

هـ/573عاممرارأ،هاجمهاالذيالدينصلاحعلىصةقلعةاستصتوقدام)153(.914

الفرسانلمفدمفداءإلانسلمولم،الداويةلصمودام)155(821هـ/578وعام"ها(مأ1771

هـ/564عامصفد،حصبنالأولعموريالملكلهمبامكعا)156(.فورتريدجيرارالداوية

مهعته،المنعةشديدحصناوكان"البلدةاعش1بأنه)158البنداريوصفهوقد؟(ام)!ه168

أيديهمفىوظل،الجليلإقليمعرا.مائمقمنالقادمةالهجماتمنالصليبيينمملكةحماية

ديرأوالدارومكلعةإليهمآلتوأيض!ام)915(.هـ/584188عاملدينصلاحاستردهحتى

أمامالدينصلاحكممرةفىدور!العكعةهذهحماةللداويةوكانغزة،قربDatumالبلح

Vهـ/583عام،الرابعبلدوين Vعددمعاسنردهاحبنحفينحنىبأبديهموظلتأم)016(ا

يقوليلناتجسركعةالداويةامتلكهاالتىالقلاعأخطرومنللداوية)161(.التالعةالقلاعمن

hastelletطبريةمنالمؤديالطر!فىتتحكموكانت،بانياسمنأميالعشرةبصعلىء

وإلحاعضظكعدام،هـ/573177عام،الرابعبلدوينبناهاوالتىدماثمق،إليوصفد

ونظراالمكعة،ومنعةحصانةوصففيلمصادروأفاضتلداوية،الفرسانمنشديدين

املالكواكماام)62؟(.هـ/575917أعااستردادها،علىالدينصلاح!هـممفقدلخطورتها

غد،الساميةالداويةمكانة163(.وبسبيالإسماجمليةالحشاشينقلاعبجوارالحصونمن!دا

كونتفيلم!استقبالمثل،الرسميةالاستقبالاتلبضىمقدمهمأرسل،الرابعبلدوينالملك

.'"(O)الملكحكممنلرابعةالشةفىالفحندرز

تعصبفبسبب،الداويةتصفيةفىالمسلمينشراسة:ا!هـالثالثوأخيرآ

لسفكالدائموعلائمهم،أسرهمحالالخدمةورفضوصلفهمللعهود،الدائمونقضهمالداوية

السلمونالقادةحرصإذ،الشاذةوأهدافهمسلوكهممعيتناسبحيالهماحفكلردكانالدماء،

الصليبيونفزمفحينللفداء)!16(.إههالهموعدمالأسر،فيوقوعهمحالالدا،يةتصفيةعي

الداويةالفرسانجلالدينضلاحسحهم،9أVهـ/5759،عيونمرجمصكةفى

بس!ب،توفىحتىدمش!فيأسيرأفبقياماندا،سانتمنأودوقائدهموأسزالماثماركين،

دماثم!لهين-الأحزانبيتلالعةفتحفىالد!صلاحنجاحبطكذلكنه)166(.فداءدفعرضمه

الهىفمنالإسلامعليهمعرضالداويةمنسبصائةأسرأم،هـ/515917والمماحل-عام

دماثمق)167(.معةإلىأرسلواالذينالصناععلىوأبقيالداويةالرماةكلبتتلأمروكذلكقلكه

ام،هـ/975183عام،الداويةللفرسانالتابعةالدارومقلعةحاميةاشحشرقيةوألىأبادكذل!

المذبحةشوراءهممنليخبرافارسينسوىمنهمينحولمالاس!ية،طقالمفهاجمواحين

شوانهم)168(.،2لهاتصضالتى

والاسلهماريه)916(الداويهلخطورةالدلنصلاحإدراكوبسبب،حطلقآعدابفيأما

قبولاومعهمالتسامحو!م،جسديةتصفية،الفريقينتصفيةعلى)ححرصاشدحرصفقد

http://www.al-maktabeh.com



جنسانوهعاايقالهعافينفعلا:الدينصلاحقال)07؟(البندارياروىوحسبماالفداء،

كالمفاداة6لهماعادحرتفماوإردالهماإبادتهما،منبدفلا،والاسبتاريةالداويةأينجسان،

منبأسيربلدهإليعادمنبننبعأمربل،بذل!الدبنصلاحبكففولم.لمفاداةمنبدكعانولا

والىإليفكتبدهاثمق،منكانهنهم2كبيرءداأنعلمأنهويبدوالاسبتاريةاوالداوية

الاسبتارية،اوية0بأحدللمد!نةعادمنكليتصببانالقابضالصفيلوأليهافكتبدمائمق

ففكل)171(.الفور،علىويعلكهمنهفيأخذه

من،الواقعفرضهاضرورةكلألتالداويةالفرسانتاثمريعاتأنإليسبق:ممانخلص

ماوهو،بهماتصلتبمنوعتاتها،الداخليةشئونهاوتنظيمالهيلة،أحوالاستقرارأجل

الدراسة.مدةطولوالصليبينالمسلمينبيندارتالتى،المستمرةفمبهالحربعلىان!س
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ال!وامئثد

والمحاسنالسلطثيةالنوالر،(ام923هـ/632ت4رافعبنيوسفالدين)بهاءشداداينا-

واصلابنا؟92صأم،الثاهرة،649الخانجى،مكتبةالش!ال،الدلند.جمالمحق!ال!وسف!ه،

.دنحئونايولى،!نىاخهارفىالكروليمفرجأم(،هـ/8!7962ت،سالمبنمحمدالدين)ثمال

م(،هـ/،87ث،يوسفالمحاسنأبوالدين)جمالبرديتغريابنا؟69ص،الشيالالدنجمال

صض،مؤنسمحمد33؟صم،8002،القاهرةالثئافة،لقصورالعامةالهيلةلزاهرة،النجوم

م،8002،القاهرةالإسملأليةءوالدراساتللبحوثجمنوالأسطوردالتاريخبينالأيوبىالدينصلاح

العالمدار،الوسطىالصورنيإلعالمىالصراعالصلبلجات،ئاربخعوض،مؤشىمحمدا؟57ص

...042ص،م2102،ةهرلفاا،بيلصا

7جالونر،وثامعاللرر(،كنزأم331هـ/732ت،أيلكبناللهعبدحر)أبواللواداري2-

الشرفية،للآنمارالألمانىالمعهد،هارمان(ولرختحقلى(،التركيةالدولةأخلارفىالنكية)الدرة

الثتاليدار،الصليبيينضدالحربيةالمماليكجهودعلى،محمدوفاءأ؟17ص719chi،القاهرة

.41ص،ام199،الإسكندربة،الجامعى

.16ص،الصليبيينضدالمماليكجهودعلى،محمدوفاء3-

الألربية:الدراساتمن4-

,(Addison, C ,G The Knights Templar, London, ;1852 Read (Piers Paul

,TheTemplars, London,;0002 Nicholson (Helen), The Knight Templar

4002.,Osprey,;4002 Martin (Sean), The Knight Templar, UK
العربية:الدراساتشه

فةالمصدار(6الداوية)الفرسانالصليبيةالحروبتاريخفىدراساتس!ة،خميسإبراهيم

جامعةمطبعة،الشامب!فىالفرسانالرهبانفرقمقامى،نبيلةم،2002،الإسكندرية،الجامعة

القرنيننيالائمامللادفىالصلي!ةالحربيةالدينيةالهيناتعوض،موش!محمداحبر؟499،القاهرة

.م3002ضان6أم-213

كاملئرثمةلنا!ممرماوهوالالجليزيةألىالداويةللفرسانالخاصالتانونترجمةتمتحليثأ؟-

هى:الإشيزيةإلىترجماتءةوهناداقه.شاءإنويبعما3نشربصددونحنألصبيةإلىالنص

The Original Rule of the Knights Templar: A Translation with*

Introduction , By Robert Wojtowicz, Master Thesis of Arts, The Medieval

,Instituteلأأ,.1991 Western Michigan Univers

8991.,Englandل(.،)ولThe Rule of the Templars, Trans by Upton- ward.

tive Rule of the Templars, onآThe Prim.

le. htmlل!ص!فonastic/tق!ط.wwwf/:ptth the- orb. net/ oncyclop. relig

1202.1.28accessed
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انظر:الداويةالفرسانلدىالتشريعىالتطورحول6-

8991.,TheRule of the Templars, Trans by Upton- ward (J.,)M England

الهوداودو6ال!يشاويسعيدد.ترجمة،فلسطينفىالمقدسةالأراضىوصف،الراهبشيال7-

48.صم،5302اللة،ر)م،الشروقدارهلبة،

العاهعة،المصفةدارعية،د.حسينترثمةالمفدس،بيتإلىالرحلةتاريختوديبود،بطرس8-

الفرنجةضدالفلسطينيةالش!بيةالمقاومة؟البيشاويسعيد315؟صم،69991الإممكندرية

صم،2..61حزسران،أهج،للابحاثالنجاحمجلة،أم1-90187م/9-294583الصليبيين

.36193-ه

لجثإلىالحجحركةمحمود،السيدهناديانظر:الصليبيةالحربفترةخدررالججحركةص8-

.1302،القاهرة6العرلهيةالآفاقدار،أم21،3المفرنينخكلالمقدس

للكئالط،العامةالمصر!ةالهينةحبفى،حسند-نرجمة2،ج6الصليبيةالحروب،الصوريوليم15-

زكار،دءسهيلترجمة،جا،التواريخورود'°)'وندوأوفروجر34؟5ص،أم119،القاهرة

الصليىالاستيطانبراور،يرشعأ؟27صم؟40002دماثمقالفكر،دار93،ج،الشاميةالعوسوعة

،غمانصفاء31؟1صم،1102،القاهرة،للبحوثعينالبنا،الحافظعهدئرجمة،فلسطينهـى

صم،5802القاهوة،الصلهى،العالمدار،الثانىبلدولمحنالملكعهدفىالصليبيةألمقدسبيتمملكة

591.

.534ص2،ج،الصليبيةالحروبثتيرالصووليما-ا

عاثمروالثاكغمرالثانيالقرنينخكلالشامبلادفيالحضاريةالأوضاع،الحويريمحمود12-

.591صالمقدص،بعتمملكة،غمانصفاء62؟صام،979الفاهرداشمعارف،دار،الميلايين

؟934ص2،ج،الصليبيةالحروب،الصورفيوليم13-

190Addi 5 on, The Knight Templars, p. ;9 Read, the Templars ، p

.271ص،أج،الئواهـلخصرودوندوفر،اوفروثر-14

TheCrusading,أنظر:الصليبىالثبشص؟4- Warfare, New York)".ء(!Small

5991
235.صالصليبى،السلاعمتسنا!،ئوماش-16

.2س5صالصليبى،ا!م،متسناكثوماش17-

.703صالصليبى،الإستيطان6براروريوشع-18

se،وله-91 of the New KnighthoodآBernard of Clairvaux, In Pra

accessed .wwwf/:ptth the- orb. net/encyclop/ religion/ .dranre1/citsanom htmi،

.1.63131صالصليبى،الاسنيطان،براروييوشع.1202-12-1

-25,s'D AlbonmأCartulaire General de 'L Ordre du Temple, par marqu

Paris,,1391ه1الأ

346.ص2،ج،اسصيبيةالحروب-
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.281ص،اج،التواريخورودوندوفر،اوفروجر22-

،302صم،0102،القاهرة،المصريةالألجلومكنبة،جا،الصليبيةالحركةعاشور،سدد23-

227.

L.363;Estoire'!ر- 'd Eracles, in .R .H.C Occ., Tom.،111 Paris,,1876 P

nte. .A .M Tome،11 Paris, ,1884 ;438.p Philip ofأAnnales des Terre Sa

Novara. The Crusade of Frederick,11 in Christian society and the Crusades

8911-7!اء 9122, tr. Gavigan, ed. Peters, pp. -156 ,161 .438 Cf. also Van

Thomas), "The Crusade of Frederick ,"II in Setton, The history ofThe)
,244.crusades,vol. ،11 p

الميلارر!،عاثمرالثلألىالفرن!اوائلفىظهرتالرهبانمنطائفةهمالسسنرشيان:الرهثان؟2-

الرهلهانباسم!يهالمننمينوعرفبرجنديا،فىCiteauxسينودبرهوالأولمهدهموكان

علىالقالماليندكتىالنظاميينوسطأنظاماالسسترشيانرهباناتبعوقدCistercianالمسمترشيان

الرهبانالنطامهذادفعوقدالمطلفة.المريزيةعلىالفالمالكلونىالنظاموبين،المحلىالاسئقكل

الهيدةمزارعئفمدلمكماإكلديرة،داخلقلإاتهمفيعاطلينالجلوسمنبدلاالمجنمعلخدمة

شهرتهممنوسبعماوهو،بانفسهمالرهبانيفلحهاكانالهيئةمزارعلكن6الأظانعلىومراجمها

انصاعفىكبيرأدوراكليرفومنلبرناردكانوقد.الوسطىالعصووأوربامجتمع!داطشأنهمورفع

الصلي!طة.للحربالدعايةفيالكبيردورهبجانب،الثالثايوجينيوسللباباصداقتهبفض!الهيدةثفوذ

33-صام،ivy،القاهرةالصلية،النهضةدار،2جةالوسطىالعصورأوربا،عاشورسحدائطر

13..Addison,The Knight Tem- lars, p-2!ل

ghthoول27- od" oآse of the New KnآBernard of Clairvaux, In Pra

accessed .wwwf.:ptth the- orb. net.encyclop/ religion/ monastic/!- ernard. html،

ا01202-12-

-أ!ر .721ص،أج،الئواريخورودوهـوندو!ر،روجر-

لظر:الداويةللفرسانالاصلىالقانونصدرفىالمجمعحضرواممنكبيرعددأسماءنكر-21

ar, 03-26pإghts TempآThe Original Rule of the Kn

أنظواشنفاصيلمنلمزيد03-

،Martinه:")-The Original Rule of the Knights Templar, 26p ,03- see

,4002,;33-28p Philips، Jك!.لا،,Sean,The knights Templar, Harpenden

Troyes, Council ,)9112( in The Crusades, an Encyclopedia, ed by Alan

.Mourray,Vol,,6002+إ"21 IV, Oxford
.345ص2،جاخحمليبية؟الحروب-
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_32,CartulaireGeneral de 'L Ordre du Temple, par marquis 'D Albonm

ght,أهكأول0؟". templarآnal Rule of knأThe Orig10؟Paris, ,1391 p

فيديرأ(سسالذي4ءولمحه،ءأ51،أ-دا*النورسىبندكتإلىتنسبالبندكنية:اقيرة33-

Montكدمينومونت Cassinoئماماواكص،الروحوح!قالهلنحقوقبينالنظامهذاوازنوقد

كماالئعاوش،الاثتماعىالنظامعلىالبندكئيةالأديردواعتمدت،الشرقيةالفرديةالرهبنةفكرةش

وضعكما،الرهبانعىالضروريةإلاعمالبتوزيعالذاتىا!نفاءأساسعلى)حيردهذهفامث

الوسطى.العصوراور!اناريخطوالأئرهوامتد!حتذيمثالاصارللهينةقانونأاودسئورأبندكت

انظر

صام،849،القاهرة،المعارفدار،قاسمجمدهفاسمنرجمة،جاالوسبط،التاربخ،كانتورنورمان

6127-1v822ص26ج،الوسطىالعصورأوربا،عاشورسعيد"؟-.i

he*4ول،أ -، Grobscmidt (Steven), The Rule of St. Benedict Comparedؤ

Rule of the Templa ،- on

ا!3حورهاءس!نهـلص"لمحلآص+/حسه+والا3
accessedبم.1202-12-

6.nal Rule of the Knights Templar, intro. pأThe Orig-3؟

hthood, on؟آ،ard of Clairvaux, In Praise of the New Kn36-+هه

.bernardا*اا hإلمءآaccessed .wwwf/:ptth the- orb. net/encyclop/ religion/ monast،

01202-12-1

،القاهرة6الإلسلأليةرالهحوثللدراساتعين،الوسطىالعصورأورباحضارد،صينمورش!-37

.331صام،499

-3892-28..leof the Knights Templar,باpThe Original R

236.صالصليبى،السلام،ماسئناكتوماش3-و

.235ص،الصليبيالسلا!،مانشنافيتوماش-

-41e at.؟ghts of Christ in the TemآHugh the Sinner, Letter to Kn

,ORB5خ:,Jerusalem,trans by Helen Nicholson!حبهك
ء10211/23Accessed/صلأ.فىء-ولى/،!ح!ض!حمك!ت/ولول

سميث،رايليثونالانانظر:الحربىالعملإلىالخيريالعملمنالاسبتارية4ءنحوحول42-

العممكر!ة6اللراساتمركزالجابى،صبحيالركنالعميدترجمةيوحنا،القديسفرس!.تالاسيتارية

ولورهمالاسبئارية)الفرسانالصليبيةالحروب!مر،الحناويمصطفى30؟صا!ع849لماثمق،

بصهااوما24م،4002،الرياضالرشد،مكئبةالصليبيب(،الإسلفىالصراعثم4

تاريحالوهال!،عدصمنلظر:الحربىالعملإلىالخيريالعملمنالتيوتونأ!تحوحول-

بطها.اوما1"ص،9891،الإسكندرية،الجامعيةالمعرنةدأ!تختيرتونالفرساذمماعة

TheOriginal.26.-!ه Rule of the Knights Templa-, p
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المملوثيالفاريىتدرب

)"(ربيعمحمدحسنيند.

المماليك،للفرسانالحرلىالتدريبعليالأضواءلضىبتاءهو:البحثمنالضض

أنالمعويزيويذكر.الجبلللعهفىفيهالالدربونكاثواالد!المصكرا!أوالطب!في

حيث،الطباقهذهمنطبقةإلىدرسلهمكان،الشبانالمماليك!ئمنريكانعندما،السلطان

السلطلألبة،الممالب!لتدريبمصةالط!اىهذهوكانتاصولهم.أولجنم!يلأنهمتبعأ!وز!ن

لالرسالسلطانأن:الزاهرةالنجومكتايهفيبرديتؤيابنوذكرالمملوكى.الجيشعمب

بنفسه،الط!هاقيزوركانقلاونالسلطانأنالمقريزيذكركمالمماليكه.أكثرأوطلاقينشثد

للمماليك.المجشيةالأحولفيللنظر

هنسلطانكلعهدفيالطلهاىعددعنمطوماتأبةالمعاصرةالمصادرئذكرولا

B%jaلناذكرالذيالوحيدالمصدرالممالي!.سلاطين QA.$&:الذي؟الظاهريفماهينبنخليل

كانتطبقةوكل،طبقة15يوجدكانلألهوذكر،الميلاديعثمرالخاسىالقرنفيءدهاذكر

لعصرالذهلهيالعصرفىأنه-أيضأالمفريزيوذكرمملود.ألفنسعالحاراتمنحارة

الكريمالقرآنبنطع!قوم،الأكلعيفقبه،طهفةكلفييوجدكانالمماليد-س!ين

تطيمانوأضاف.الصلواتوأداءوألاثمريعةالصبى،والخطالصغار،المماليكمنلمجموعة

واحدةليلةيقضىأنمملوورلأيمسموحأيكنولم،والضبطالحزمغايةفىكانالمماليك

إلىدوريأالطباقيمغادرة!ون،بنمحمدالناصرالسلطانلهمسمعكما.الطباقخارج

.البومآخرفىالطباىبروالىدةالرقباء،لهصحبةالأسلوع،فيواحدةمرةالعامةللحمامات

الكبارالمماليكالس!ينفاشتريشيئ،كلتعرالمماليكمم!ين!مرأواخروفي

كما.إليهمومنوالخلهازين،السفنوعمالالمينمنوكلألواالحرلية،الخبرةشقصهمممن

نسائها.منوالزواجلعدينةفيبالسكنىلهمسمع

لكلمطمهناولوكان،البلوغسنإلىيصلغدمابلهدأللملوكالحربىوالتدريب

والطعنبلعمهام،والرميلالرمح،واللص،الخيلركوبلتطيم!الممالي!منمجموعة

بإتفانإلافروممبنهتشكمللاالفارسام(أنهـ/751356الجوزيه)تقيمابنوذكربالرمع.

الأركعة.الأشباءهذه

.القاهرةثامعةإبالابطليةالوسطىالعصورتاريخأسناذ)5(

عنو،لهرليعحسنينللدكنورالإسعليريةباللغةلبحثملخص

:The Training of the Mamluk FARIS', being an independent chapter in:.

Part', .V .J and Yapp, .M .E (Editors) War, Technology and Society in the

-07111,7591 pp. 163-153 and Plates I,ولMiddle East, Londo
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الفرسظهرعىثابئأيجلسانالفارسيممتط!حتىيممئمرالخيلركولطوتطم

الخاثس.أووالأحجار،الجافالطثنمننماذجعليالتدرشويبداه.الصي"عيسرجلدون

علىالممرجيوضعذل!وليالفوس.عليالصز!يالفارسلقدريليالمطمويقوم

بركوبالتدريب!ينتهىلهدونها،أوكاملةبأسلحتهالقفزعىالفارستدريبوشمتمر،النموذج

حكيقي.لرسعيالخيل

غانيمممكوكيف،المختصالمدربلهإشرافالفرسعلىذلكبصالفارسويتدرلي

ال!زطرقمحييتدربكما!فرسه.يدوروكيف،الركابفىرجلهيضعوكيفياحكام،الفرس

القتال.أسلحةحملوطرق،الفرسظهرعيمنوالنزول

النيقولطابنمحمدويري،الثانيةالمرت!هةفىبالرمحالطقعلىالتدر!ليويأتى

المستخدمالفرسوأنالفروسثة،تدري!اتقمةيقبرالندريبهذاأن-حزامأو-جزامأخى

فيالرمحاستظامالفارسلهنطمالمدربويقومقويأ.سليمأيكونأنيجيالتدريهاتهذهفى

المصكةودخولو)النئمل(6)التسريح(،لمكلكةمنوالخروج)التلطيل(،كةالمصأثناء

الطئ.وطرلىمنها،والخروج

سبعمنوهوخاثمبثىهدفوالبرجاسالندر!الات.هذهفيالبرجاسيستخدمونوكلألوا

حلقةوعليها،الفارسارتفاعإلىالسالعةارتفاعريصلكض،لوقلهضهاالخشيمنضع

منمقربةعييكونوغدما،الفارسوبنقدمالخشي.منضةفىمثبنةنالمصمن

المثلهتالخاثسقطعةسقطتنجحلإذانية،المطالحلقةداخلفيالرمحرأسيدفعالبرجاس

I()لوحة.الأرضمحيالرمحيقعفسوفففملإذاأمانية،المصالحلقةلهها

الرمحاممتخدامعىالفارستدريبفيالمستخدمالوحثدهوالبرجاسبكنولم

Iهـ/4964)تالرماحالأحدبالد!ننجمذكربلبه،ولطئ 2 i)?علىلكقىكانجمماعا

برأسوذل!فرسهظهرعلىراكبوهو!جمعهاأنالفارسعلىوكانالتدريلات،أرض

j_---A،اخريوتدربلات.

(،الرمح)لدريبا!أي)لنود(نعمميندريبال!افىنطمملالهمالرمحمطميبضووضع

وأرجع.الرمححملوضرق،والهجوموالجريالانحناء،عيالجممملسا!ةتدريباتوهي

طالب،ابيبنعيإليبضهافنسلواالإ!م،فجرإلىاللفودهذهالفروسيةمدربيلضى

فيبندأ051!دهالهلغالبنودهذهأنبضهموذكرويخرهم.الوليد،بنخالدإليوكضها

الإسلامثة.للدولةالأوليالصور

الميدانإلييرسل؟بالرمحوالطعنالخولركولطالمملوديتمأنولي

(Hippodrome)العماعية،الندريباتبعضالمماليهـبأد)ءويقومالبماجمة.للندريبات

الرجوعأوالأمامإليوالئقدموشمرة،يمنةوا!لفاتمنها،والخروجالمكلكةدخولومنها:

ذل!.إلىوما،الخلفبي
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)النروسية(فيرسالةم(-8اهـ/738337)ثالطرابلسيالحساميلاجينووضع

ك!لتالرسالةهذهانويبدو.الميدانفيأداءهاالفارسيستطيعمختلفةاشكالأفيهاأوضح

.الحذفأوالإضالةمندكثلمع،بطفيماالفروسيةمطمواستخدمهاالذيالرديسيالمصدر

111(ولوحة)1ألوحة

علىيتدرلطالمملو!كان،بالرمحالفقعلىوالتدرييالبرجاس،إلىوبالإضافة

أبئمتدربكلامهـ/797493ممنةالمتبفيالثون!لىاللكلماثمىطيبغادمامربالنائماب.!رمى

هادلا،يكونأنالمملوورطيلغا"لمونصحهعمجدا.يدخلكانهوتوقير،لو!ارالئدرشميدانبدخل

ياثممرالتدرشفىدورهيأتيوغدما.وسهامهكوسهيطوبطهاركغين،!صلىأنويفضل

مطمه.بإشوافتدربلطويب!أ،وسطهحولردلهحوافويربطساءيه،شالمملووو

نوعمنلثنينقوسين!أخذأنالمطمعىكان؟بالسهامالرمىالمبتدئينولتطيم

المملو!المطمويدرب.المملو!يدفيالثلأليويضع،القوسينمنواحدأ!مسك)ك!اد(يسمي

اصابعه،بثنالسافاتيقدركيفيطمهثمطويلأ،وقتاهذاويأخذ،لإحكامالقوسيمس!كثف

استخدامالمطمويطمه)غود(،والجمع)غد(هذاوشممىالقوسعلياصابعهيشدوكيف

لأربعةالقوسويعمتيدل.خفيفسهمعليتدريبههذاويلي،أيامل!ضعةسهمبدونالقوم!

القتال.فى!ممتخدمالذيالخاسالقوسعلييدربهثم،سابقهمنائعكلقوسكلكواس

عيهايتطمدلرةأوحلقةعيالمملوورتدريبويسبقهالصحراء،فىيتمالنهانيوالئدريي

)النتئة(.نسمىالرمى

أم.هـ/496592تالطهريالدينمحلياللةعدبناحمدالبئيةهذهلناووصف

المملووو،صدرمشويحتىيكونالب!يةوارتفاع،أرجلأرلعةعيثابتهدفإئها:فقال

آخر.إليمملووومنالارتفاعويخلكف

فىالمملوكوببدأ.بالقطنوتملأالجلد،منوبخاصةمعنة،موادمنالئتيةوتصنع

ولتشجيع7(.لوحة"نظرسم66ر5حوالىذراعمسافةمنالبئيةعيبالرهيالتدريب

)عيبيتمئتىحوالىمنألاثمصمنقصيدةليالرستطيماتكلطيبغاوضعالمتدربين

أثناءالأبياتديردد6كليظهرصالطبالىفيادممدوديحفظهاالنحو(لىفال!أدفيةضار

اليمنيرجئه!ضعوأينالتوس،يمس!كيفللمملووو:نصاثحعيالقصثدةوتحتوي.التدريب

مصطلحاثوجمى،يجلسومتى،الرميأئناءيقفومنىبينهما،والمسافة،اليسريورجله

إفلات.،نفو!اغماد،،قفلة،كبضةومنها:الئدريب

أنواعمنها.للمتدربالأهميةغايةفيمطوماتعىالفروسيةرمملأللوتحتوي

وأصالهعهبدهوحمايةالندريب،أخطارلنجنبوتطبماتمنها،كلووظيفة،والسهامالقسي

.العلاجهذاووساللجروحهيعالعكيفالفارستطمالرسائلوهذه.وأذنهوذقنهوذراعه

.الطباقفيالتدريهاتفىكلعرةمعماحةاحلكتوالسهمالقوساممتخداموتدريبات

أساسثتين:ناحيتينينمملالناحيةهذهلىوالتدريب
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I-(.بالرملمملوءكبير)إناءقيقاج!سمىمامحىاسفلإلىالممهام1تصويي

الت!ق.عليأعيإليالسهامتصويب2-

بينفرسهبغانالإمساورعلىالفارسبتدريبالمطميقومالأولالتدرشوفى

،الأمامإلىيمبلبينما،الفرسركابعليبقفوكيفيإتقان،كالقوس!مس!وكيفإصهين،

الفرم!.اذنى!لمسأندونالسهميطلقوكيف

المقريزيعينابثصالق!كماويلكونالصملى(.)الفرعفهوالقبىكلمةمغىأما

خاثمبيةحلقةوتوضعفضاء،أرضفىمثبتخثملىعودمنوالاغلاو()الموا!خططهفي

الحلفةمنالفتحةتل!منالسهاميمررأنالندريبأثناءالفارسوعىالصود.امحي

رسائلهإحدىفيالطلريالد!نومحبالئلألية.الجهةفىالموضوعالهدفليصييالخالمليية،

!ساره.ناحيةميلاوبميلأليمنى،الناحيةمنالقبقإلىيأتيأنالفارسبنضح،الفروسيةفى

يكونأنيجب-أ!لامةتسمىالتىالخاثملهيةالحلقةوعيه-الصودطولانالطبريونصع

V(1)لوحةاذرع.عثمرة

غدالقلهق،صأخريمطومات:8جالزاهرةالنجومفيبرديتؤيابنوذكر

)الفه!(.للحيامهـ/296392ممنةالكاهرة،خارجللميدانقلاوصنبنخلبلالسلطانزيارة

الذهبمنمصنوعة)!رعة(فوقهاعاليةساريةبأله:القبتيهذابرديتونىابنووصف

يصببالذي9والفارس،سهمهويطل!الهدفنحوالفارسوبتقدمطائر.داخلهاوالفضة

مكافأةالذهبيةأوالفضيةوالقرعةالفمرفرداءويناليفوزالذيهوالطائرويطير،الهدف

معنةمناسهاتفيئستخدمنوعاكانلهرديتؤيابنوصفهالذيالقلهقأنويبدوله.

فىاستخدمالذيالقبقلهوالمقريريلناوصفهالذيأما،السلطانحضرةفىوبخاصة

المملودكانالنىوالنصانحأليونلألى،طيبغاذكرهاالقبقصكئيرةمطوماتوهنلا.الطباق

لالصهام.الرمايةتدريباتأثناءكهايزود

يجهزالمطموكان،الطباقفيعلثهاالتدر!ييتمكان)المثاقفة(كالسيفوالمبارزة

التدريباتوتبداارطال.وخمسةرطلينبينمامخللفةلهاوزانالسثوف،هنأنواعأركعة

الطمىمنبنوعالمدرليوياش.الثقيلةبالسيوفوتنتهى،الخفيفةالعميوفباستخدام

فيبكتوتلنايقولكما-الطمىويعالح،ولياليهمايامثلاثةلمدةويخمريعجن)الصلص!(

،صفرةمنضدةعكليالطمىيوضعثم)كالمرهم(.قولهحمسيصهححتى)الفروسية(رسالته

ويجلسشبر.وارتفاضها،ذراعانوصضها،مترينحوأليسم(06)3*أذرعثدلأطولها

711(اللوحة)أنظربمميفه.الطمىويضربركبتيهعىمطمه،إشرافئحتالمملود،

ويتقدمأليمني،الجهةمنالمائدةعلىالطميإلىالمملو!يتقدم:أخريروايةوفي

مرة25التدريليلسيفالطميويضرللا،الخلفإليالثمنىورجلهrtiJاإليأليعمريبرجله

حتىيومكلويزيدالئالث،اليومفىمرة75ثمالثلألي،أليومفيمرة05ثميوم،أولفى

.واحدةجلممةفىالواحداليومفىضربةالفإليلصل

)الصلصد(أوالطمىفولىيوضعانوكلفيد4:الممحفاسدخدامفيالدألىواللديلب

الطمي.إليبسيفهيصلحثى،مراحلعي،بسيفهالمملووليقطعهاالصوفيةالللهادمنطبقات
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نهايةمعطبفةمكةإلىتصلحتي،الأولاليومفيطهفاتخمسمناللبادسم!ويزداد

التدريي.

إصابةغدالجرحعم!في!نحكموأن!سهفه،درايةعيلهكونالفارسريولتد

ضععي!تدريههالفروسيةمطمفيفوم!جرحه،أنأو،خصمه!ملصأنأرادسواء،خصمه

،وسادةعىرزمةغمرونفتوضع.كالقطنمملوءةوسادةمحيموضوعةالورقمنرزم

المطنمنلوحوضعهذا!لي.واحدةضبرلةفيالرزممنءدأبفطعأنالمملووومنويطلب

.واحدةبضربةالورقرزممنمحددأىدايقطعأنالمملودمنويطلي،الورقرزمتحت

اسنخدامدون،الورقرزممنمينأىدأكيفءيثطعالمملولىيتطمحتىالتدريبوشمتمر

ني.المصاللوح

عودالأرضعلييثيتاللهدايةففنى،أخري!طريكةالفروسيةفنونالفارسويتطم

ويفومالنرس،وبممرعالبمين،الىد؟منهذاإليالمملودوينفدمالمملورر.لهطولأخضر!صب

)لوحةذراعاءالعودطوليصلحأنإليالمحاولةويكررمنه،شهرحوألىبقطعالفارس

غمرة51وآخرصدكلكينوالمممافة،قمسعدانخسة!ثلهتالتاليالتدريليوفى7111(.

اخريبطقطعةعودكلويقطعلرصه،ظهرمحىوهوأليمينجهةمنالفارسويتقدماذرع.

اليمني،الجهةفىجمدانخمسةقوضعالنوعهذامنالأخيرالتدريبأمامشمر.تدريبفي

.الأخرىوراءقطعةاليدانهذهالمملوولويقطع،أليسريالجهةفىوخمممة

فيلكانهغدالطوضدالسبفلاستخدامللمملوووالمطم!سمحالندريهاتهذهوبط

وكتنيسبفينيسنخدمأنيشط!وكذل!الاسمحاب،حالةوفي،الهجومحالةفىكةالمص

واحد.

!نتهيأنولي.الطباقمغادرتهكبلمملو!كلبهابقومكلهاالتلريلهاتهذهووللث

حرا،اصبعفبأنهشهادة!منحمحارل!،كجندىأهليتهعىويبربن،التدريباتهذهكلمن

بطةتسنمرثلالحد،هذاعندكالطباىالمملودصلةننفطعولاوسلاحا.فرسأالصلطانويهبه

فيها.ترلهيالتىالطبقةمث!شوالمنعالمرتلهاتاممتلاههمنها:طرق

الوفت،مرورمعضفالطباقفيالحرلىالتدريبمعمتويأنالإشارةوتجدر

داخليةاقتصاديةصاملنتيجةهذاوحدثالجركسة.الممالي!س!ينعصرفىوبخاصة

النارية.الأسلحةاممتخدامفيبطينةبدايةوصاحبه،المماليسملطنةفىعاماانهياراوكلهت
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في!جحححمع!،*ير!!!حن!كح!--ول

حم!م!!.في-

حمس!ث-"حم!!ييسجيخفيحى-ص!غئىح!بهم!يض
عىحم!ح!-

.-ص--خمت!ى!.!خىص!-!قع!؟!ح!أ

لى!.*!ئم-!حح!عك!.-.--.-.-.--.--.--يهيم-."-*!-شم-قيحي-----.-.-.....-.-.:

)لوحةول(
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(III)لوحة

ت؟لبعيم،...إبر!ىآ4صيبر،...."..........!د...!04
؟!!ميههـ-كني؟كغ!إك!جح!جمحك!كلا!صر؟أ+برتلمجميم--1/ر:،-ي!---.!!-إ

س--:!!أح101

تر!-!ث!!سمكسش!)!رح!
...+....-لأ!حغ؟تغ*!مم!!3أ!!صحش،حفأثعيه!أ"ق!نرج!متي2؟حم!نس!ث!خماؤلم!ه!،!ير-،خة!!

:-!.!-يه!:!....بر-.اص

إآ
نطببر-ات!ي!ا

تر:!ثطلم!أ%

!صحف!ثي!م!!!"-وكاء.!!ش?ممش-نهتحعد!ؤكلءء!!+بم
00000000:..!ي

،!جمم!

تمأ

!حم!فىحححم!ن!!!ث!قى،ك!:3!0ي!!يبر-
إ:

01------.-...---0000------.-..----.--.----.---.......---.-+.!.-.+.....--------*....-....-+-+....،--------أ--

V!،()لوحة
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(VII)لوحة

(VIII)لوحة
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+المدثعيزوظيفةوم!ا"نيثعيأة

الإسلاميةمصرثاريفي

أ"(ألاثمربينىإسماعيلالبيوميد.

يخرهعلىيشير"الذيأو")1(،رايهيؤخذالذي7المئمير:بلفطةيقصد

الكلمةمنهاثمتقتالذيالأصلعنأما")3(0برايهيقخذالذي"الناصحإو")2(،بالرأي

هنيممتخرجالرأيلأن،النحلكوارةمناستخرجتهإذ:العسلشزتمن:فقيل

مايعرضالمستاثميرلأن،الحوضعىصضتهاإذا:الناقةيفئزتمن:وقيلالماثمير؟

كانت)المائميري(النسلةياءإلىاللفظةإضافةحالةوفىالمفمير)4(.عىغده

واعتبر،النقوشدونالمكات!هاتفىبستخدماللقيهذاكانماوغالبأ،كلقبنستخدم

مقدمعنرتبتهمتقللاممنالمميوفأرلهابمنالأمراءوكبارالوزراءألقاليمن

أضيفأنهإلا،والمفردةالمذكرةالإسلا!يةالألقاليمن+المشيري*كانوإذاألف)5(.

ماثمير؟الدولةمائميرمثل:المرقبةالألقاببعضلتكوينأخرىكلماتإلىأحيانأ

علىومنالوزراءألضليمنجميعهاوهى،والسلاطينالملودشير:السلطنة

أوشار،:الفعلتحتالمشيركلمةعنبحثأاللغةمعاجمإلىوبالرجوع)6(.شاكلت!

بمغى:المستشاروهي:لهامرادفةأخرىكلمةووجدناعليها،نغرلمشور)7(،

،غيرهأوقضثيأوسياسىأوفنيأوعميهامأمرفيرأيهيؤخذالذيالطيم

المتوفى-منظور)9(لالنالعربلسانإلىوبالرجوعهحدثة")8(.كلمة"وهى

وإنما"المممتائمار"أو.الماثمثر*،لفظتى:ذكركدأيضأنجدهلم-ام31هـ/1711

وهىلى،أمرهكذا:بامرعيهاشارمنهما:المغىثريبةالتفاصيلبضأورد
ثئوزاغ.وجمعهماثماوره،أي:ونميزهفلانوزيرفلانويقال،والمشورةالفمورى

أومتداولةلكنلم-لقبأأموظيفةكلألتسواء-المثميرلفظةأنهذاومغى

النذكرهاوإلا،الهجريالثامنالقرناوانلحتىالاسملهذات)رسمثأ(مصرفة

فىتنحصروفواعدهالمل!أرخانانا!رررق)01(الهنذكروقد.معجمهفىمنظور

الرايذوي"شورة:باسممنهاالعاشوالركنغونوفوركنا،قاءةغمرين

المششير،بالحديثتناولئم،المشورةمثمربجمةعنتحدثوفيهوالتجرلهة.
تلككتابمشاهيرأبرزمنالطميةمادتهمشقيافيه،والمستاثماروالستنمار،

ويخرهم.،خلكانوابن،ألىوالون،والنووي،الحاجابين:أمثال،الفترة

السوشىفناةجامعة-الآدال!كلبةوالحضارةالناريخفسمرئبس)8(
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في-كوظيفة-العشيروظيفةظهرتمتىالدقةوجةعلىندريولا
كتبكثرةمنبالرغمهذا3اختصاصاتهكانتوماذا3قدلحأالمصريلحكمنظامتاريخ

فىأسلولهأاغمادهاوضرورةالمشاورةوجوبعلىحضتوالتىالقدماءالمؤرخين

بىخطأوالمنسول!)؟ا(الملوكيةالتحفةكتال!ثنجد.والمحكومينالحاكمببنالنفاهم

بعدالمشاورةأهميةمبينأوالمشورةالقل"فىيغوان:فصلامؤلفهي!د،الماوردي

موضعوفى،ذلكتشرحالتيالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتأوردjالاسئخارة،

ئلاث:المل!إدبارعلاماتأنذكرآخر

الصاقب.فيبالفكرةلهخبرةلاوبمن،بالأحداثالملكاكتفاءأ-

.لهالأذىمودتهأهليقصدأنب-

منه،أسنهوممنالقلاءبنصيحةاستهانتهب-

فيفصولالهاأفردواأن:الشورىبموضوعالمسلميناهتماممظاهرومن

يستشار،فيمنمراعائهاالواجبوالشروط،والسنةالكتابفيغهاللحديثمؤلفلالهم

أوضحولذيوالثعالبى)13(1(،)2تيميةابنهؤلاء:ومنوغيرها.المشورةوكلفية

"وإذا،الحوادثعليهمتعلبتومن،الكثيرةوالتجاربالقولأهلللمشورةيختارأنه

تزيدكمابهويزداد،ينفعبليضرفلا،الرأيأصالةفيالمستشيردونلمشيوكان

7.لهاالممدبالزيتضوغاالنار

ندكهمالهدليلعيها،وحضتالوظيفةلههذهالقد!مةالحضاراتاهتمتوقد

لمنإلاالرأييطلقألاالسانمبىللملك3ينبغي:قولهفىأفلاطونصالاررق)14(ابن

المشيرمنصبلخطورةونظرا3.الرديةالآراءمملكتهفييحدثللا،لذلكنصبه

ما،رجلأ!سنشبرواأنارادواإذاالأولالملودان:فحواهما)15(الأزرقابنأورد

عمكه".لهوليتفرغلممنة،عيالهوقوت"بقوتهبيهيبفونكانوا

مصر:فيالمشيووظيفةنشأة

فضلابنعننفلأالمصريةبلدولةلوظائفألأربالط)16(السيوطيذكرغد

ذكرحينماكذل!لمشير،وظيفةعنذكرأيالوظالفهذهضمنيردلمالصري،الله

ذكرأيأيضألهادردلمخان،بجنكيزتاثمبهأ!يبرسالظاهراستجدهاالتىلوظانف

ممنجرالدينعلمالأميرمثل:الأمراءلبضى)!ا(حبيبابنترجمكذلكالمشير*عن

.السلفانحضرةفىيجلسونالذينالمشورأمراءأحدلأنهإياهواصفألجاولى،

المشورأمراءكبارمن:بأنهالناصريملكآلالدينسيفالآميرووصف

عنبشيءحبدبابنيمدنالمذلكومعالقدر.عالى،المنزلةرفيعولانه،ومشايخهم
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عهدفىللدولةمشيرأمنكوتمرالأميرلتولىاياس)18(ابنذكرهى،الوظيفة

لمالمت!يروظيفةأنهذا:ومفىام.هـ/696692عاموذل!،لاجينالسئطان

العسكريلنظامبىيرجعوأنه،لمماليكسلاطينعصرقبلمصرفىتوجد

)91(،القلقشنديذكرهماذلكيويدوهما.لوظيفةهذهاستحداثفيالفضلالمملوكى

فىكتالةلهايعهدلممستحدتة،+وظيفةلهانها:الإثفمارةوظيفةعنوالسحماوي)02(

عامألىيرجعمصرفيالوظيفةهذهاستحداثأنيرىمنوهناك".القديمالزمن

واحد)22(.وكلاهما،الدولةمدبرأوالمدبروظيفةترادفوأنهاام)21(.'هـ/75656

والظاهرأيبد،المعزأنتلهين:المشيروظيفةتولىلمنحصربصلقيامناوعند

له،مصاحبمستشارمنهمكللدىكان،خليلوالأيثمرفقلا!ون،والمنصور،بيبرس

)11.ملحقإلىبلنظريتبينكمامشير،لقبيطهلموإن

الثالثةالمرتبةفيجاءفقدبلدولة،الإداريالبهلأرفيالمشيرموثععنأما

السلطنةنيابةبعدوذلدبمصر،التقاليدذويلسيوفأرلابولاياتمن
أصحالطصنففقد-امهـ/868463المتوفى-لسحماوي)24(أما)23(0والوزارة

مقدها،عشرثلاثةإلىمصر،بمملكة،لسيوفأرلابالمقدمينالأمراءمنالوظائف

الوظيفةالتصنيفهذاطبقالمشيراحتلو!دإستادار،لهأميروانتهافيالناثبمنبدءأ

-لعكقشنديعصرحتىالمشيرأنهذاوهغىولوزير.الدواداربينماتسع،رقم

821Aتوفى A-jأربعةغض!نوفي،ذلكبعدثم6متقدمةمرتبةفىكان-ام4ا

الممالعك.دولةفياشاسعةالمرتلةجمىالثالثةالمرت!هةمنوظثفتهانحدرتعقود،

لحكم.بمقالبدوالالفرادالسلطوبةبىالعسكرلحكامنزوعفىد!تهالحدثولهذا

هذا!بينكماغاللهأ!)25(.وتبطلاحليإتآتصلكانثالوظيفةهذهان:ذلكعلىويبرهن

منيخرهاشملللفقط،عليهاقاصرايكنلمالمشيربوظيفةلحقماأنالتدهور

تصنيفوققالعاشرةإلىالئانيةالدرجةمنالوزارةمرتبةتأخربدليل،الوضائف

.لسحماوي

المشيرمنصبىبين،لغويوتطابقبل،تشابهثمةلنايتضحسبقمما

الفوار!لهعضبوجودالقولاستنتاجايمكنفإنهذلد؟هنوبالرغموالمستشار،

مثل:بينهما

المجالاتفىالمستشارينمنلطيدالواحدةلدولةفىيوجدأنالممكنمن-

واحد.فمخصعلىليهالماثميرمنصبيقتصرحينلىالمخلكفة،

الحقالمستشيرةوللجهةما،مسلةقييستشارأورأيهيطلبشخصالمستشار-

المشيرأما.اختياريةهناالمسألةأنأي.تركهأوالمستشارهذابرأيالأخذفي

واجلهةكلألتمشورتهوأنوالتفرد،والإلزامالأمرصفةاسمهمنطوقمنثيبدو
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هوفها.الدولةليوالمكلألةلكهـالأهميةوظيفتهعىأضفىماهذاولكلالتنفيذ.

ومنزلةظيمةمكانةلهوللتالصصري،الدولةسعد،ناحمدالدينتاجالمائمير

السلطانأرادوغدماالجاشنكير،بيرسالدينركنالمظفرالسلطانغدرفيعة

شىءأيعملمحىالجاثمنكير!قدمولممشيرأ،واممتمرامتنع،الوزارةيوليهأن

فىالمنمسهذاوخطورةولأهمية)26(.الدولةسيدابنوإذنمشورةبصإلا

ايمنهمللمقربينإلايمنحوهلمانهميبدوال!حرية،المعاليكغدتاتملألهبداية

ماثميوامنكوتمرمملوكهلاجينالعملطانعينعندماذلكنلحظبهم.الواثقين

ام)!2(.هـ/696692عامللمملكة

ولاينهفترةخكلالمنصس،لذاتئنكز.حماهالناصرالسلطانجمنوغدما

إلىوآلرلههمالأمراءأكابرمنالماثمير،أومشور،أميركانولماالثالئة)28(.

السلطانوكانالكبير*"الآمعرلعاسملقيأنه)92(المحدثينبضارتأىفقد،السلطان

إنحيثاللكي،منذكرماعدافيمامعهنتفقالكلا!وهذاالأمور.فييستائميره

وذلكالمشير،صكن!خلكفلكنهيستاثمار،وكانما،وثتفىوظيفةكلألتالكببرالأمبر

زمنالأنالهكعة،تولىغدماالصريشيخونعىأطل!الكبثرالأميرلقيلأن

75)محمدالناصرلهنحسنالسلطان -r V t A347/11-1هـ 3 oوه-. عدماحاصهم(
السلطنةنالبمنصبألغىانبعدوذل!العملطان،يطالدولةفىالث!ليالرجلأصليح

2A7 t/-منيعدالمثميركانولماالصمكر)03(.أتاب!إلىصيلالهوأضيفتام34ا

البحرية-المماليداياموقوةسلطانمنلهلما-لاسهميخشىوممنالقومعط

ولعره،له،تحذيريةجماراتايرادعىوقفهموثائقفيالواقفونحرصفكد

والناسوالمعكةاللةمنلغضبتصضواوإلا،الأوقافمحىيالتطصلردعهم

وقفوثائقمنها:عدةوثالقفيذل!رأيناو!.أعمالهممنهمتق!لوماأجمحن،

-rYl.الأسطرفيجاءفتد.المنصورياللجمارستانعىقلاوونالمملطان rYمن

يؤمنلأحديحلفلانصه:ما،الثانيةالوثثقةمن71-73والأسطر،الأولىالوئيتة

أورزيرأوسلطانمنصائرالكريمرثهإلىأنهويطمالآخرواليومتعالىبالة

ولاتحويلهولافسخهاوتطيلهولاهنهشىءنقصولاالوثثهذانقفىشير....

عهدفيأماكئيرة)32(0أخرىوثاث!فيذل!مكلجاءوقد...!)؟3(.إبطالهفىالسعى

يللغاهوفهاالماثمثر!.تعينفىشروولأيةتراعولم،الحالتراجعلقدالجركسة

عىخلعثمام4هـ/50820رمضانفيدمياولسجنمنغهأفرجالسالمى

ليغهأفرجثم،الإسكندريةفىئلأليةالسجندخلذد!وبط)33(.للدودةمشيراوقرر

ذل!منيقربماحدثوقد)"3(-للدولةهثميرألههواستقرام04هـ/7084رمضان

منأنهإلاهذامنولالرغمإ-3ام)؟0tهـ/7،84عاملىضاب،بنالدينسصمع

الهنذكرهمابدليل،الدولةنهايةحثىوسلطلألهبقوتهمحتفظأظلالماثمهرأنالواضع

للنمرلىومساءتهبالخازندار،المعروف،اليوسفيأزلكالماثميرعن)36(إياس
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ذلك،تموبالفعلم،1هـ/309794عاموالدةوفاةبطلخلافةتوئىحتىيقول!

الشروطماحول:التساؤلإلىيقودناوهذالالثه.المستمسكلقيتحتلخلا!ةوتولى

له؟توجعههاعلىالكتابحرصلتىالنصائعوماالمشير؟فىتوالرهاالواجب

هذانهايةبهىالأممثلةهذهعنالإجابةنرجئوسوفالاستشارهص؟تتمكانتوكيف

ومنصلهه.المشيرشخصحوللمهمةالنقاطبضىمناقشةمنننتهىريئماالمثال

:اعسيوفوأريا-بالعسكرالمشيروظيفةاوتبا!

بأنالمشير-لوظيفةئصضواممن-)37(والمؤرخينلكتاببينإجماعثمة

ففمقدممانةأميررتلهةويحملجهة،منالأمراءكبارمنكانالوظيفةهذهمتولى

لثبفإنلذا.المملوكيةمصرفىالصكريالسلمدرجاتأعلىوهى6أخرىجهةمن

أربابمنلأحديطدقيكنالأهراء،"ودموكباردوزراءلقابمنكان!ادمشير"

بنالدينسطتجينعندذلكثضحوثدألف)38(.مقدمرنلهتهتكنلمماالسيوف

حالةوهيابم،04هـ/8574الحجةذيمن91الأربعاء!ومفيمشثرأغراب

بىوقربهعاما،ثلاظينلصرمنيبلغلمالرجلفهذا.الدولةفينصادفهالمفريدة

يكنلمأنهبرغم-ألفمقدممائةأميربىورقاهبرقوو،لنفرجالناصرالمملطاني

ويليماثميرأ،الرجلصارثم-والملهاشرينالكتاليطبقةبىينتمىكانبلعسكربا،

وتماشياذلك،عىوبناءآنذا&،والضدالحلصاحبوغدا،المبلسفيالكليرالأمير

ونطدالكلفتا)93(،ولبس،المقدمينالأمراءمعكرالطابنجلسالجدبد،الوضعمع

وليسالأتراد،لهز!وتزياالصامة،ونزع،الكتالطزيوتركالأمراء،كهيئةالسيف

اياس)41(ابنذلكعنوعلهر)04(.المباشرينطورعنوخرج،والقماشلشاش

"-قبلهلملهاشرينمنلأحدهذايقع*ولمبفوله:

السلطانأنلوحظفقد،مائةأمير.كانتالمشيررتبةأنقاعدةمعوتماشيأ

لمعروفأليوسفى،أزلهدالأميريولىأنأرادماغدقايتبايبنمحمدالناصر

ثماولأألفمقدمإلىرقاهم،هـ/5397914المحرمفىللمملكةمشيرأبالخازندار،

ومنحها،الحركةعنوعجزسنهكبرغدماالنفدمةعنهأخرجذل!بطئمجمنه)42(.

.بايعليمنأزدمركمير

وهى،السابقةلفاعدةعنشذتواحدةحالةواجهشاأنهلهلذكرالجدبرومن

بنشجانالآفمرفالسلطانقامإذالأركشي.لنموسىالدينشرفالأميرحالة

للدولةمفميرألتجينهم،هـ/7763749الحجةذيi%91نتين-يومفى،حسين

طبلخاناة)3"(.بإمرة

الوظائف،باقيشأنشانها،كانتالماثميرينتعينعملي!اتأنالواضحوهن

يكنلملذا.خاصةاحتفالاتاومعنةمراسمأوطقوسيصاحبهاولمهدوء،فىتتم
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عام،للدولةمشثرأمكناسكنالدينكريمللصاحيحاجىالصالحتينغدمألولأ

عى)4"(المقريزيوعق!زمر"،زامرالقلعةمناماههينزلأنام،هـ/197388

قط".ليصراهاملر!عهد*ولم:كولهذل!

تماليدلهيكشكانفقد؟الدولةرجالك!هارطبفةألىينتميالشيركانولما

نوابنسأنشأنه،الثقيلالللثلهعكمالتقليدويكشاللكثين،منورققطعوعى،مللهم

هذاكانولماوالشافعة)5"(.الحنفيةقضاةوقاضيأالسروكلالبوالوزيرالسلطنة

هنانعرضموضوغا،تخصمطوماتمنيحويهلما،الأهميةمندرجةعلىالتمكيد

بديوانألاثمريفالدستكلاسي-الصويالثممسىالمقركتههابالإشارةنمكيدلنعمخة

فىبرقوعلى،بنفرجالناصردولةلىالبئماسي،يوسفالدينجم!لخير-الإشاء

مطومات،منالتمكيدفيوردلماذل!بصنصضثمم،ف/9084569سنةشعان

(.البحثنهاية)3(ر!مملحي)انظرنصه:القلقشندى)46(أوردماوفق

النص:ت!ليلى

والتيوالملووو،الخلفاء)عهود(بطالمكلاساتمنالثلأليةالدرجةفىيأ-ليالتمكيدا-

عامة(اقيع)توثم،ةالقضا()تفاويضثم،ءوالوزراالطالنوكبار()تقاليديليها

وحفثرها)47(.جلبلهاالوظلف

يذأهرممل)!(:كولهعملأالحمدأولالتحميدالأولىالفقرةفىالتعكيديبدأ2-

الئعكيدبافتتحلذااليركة)8"(.ناضأيأجذم"فهوالدلهحمدفيهيبدألابد

فيتكشكانتالتىاكتتاحياتفىالأولىالمرتبةهيوهذهدنة(،)الحعد

)9"(.المكبرةوالمراسبمالكهارالنواف!

)!(:النبىعىوالصلاةوالتثمهدالتحميدوليالخامممة،النترةبدايةلىجاء3-

والتثاليدالعه!ودفىمتهعأكانمماالأعىالرتبةتغبروهذهلي()أما

(.)ولط:!كشكانذل!!اومما)05(.خاصة

مثل:،الولايةبصاحبالمختصةالألثالىجاعتالعمادسةالفقرةبدايةفي4-

الخ....،.الكهدري،الأميري،العالىالجناللا،

*.الناصرييوسفالمفميرباسممباشرةالسابفةالألظبأتبت5-

ستحفأكانإنالدعاء،منيناسبهبماالكلالبلهدعابالاسمالتصربحبص6-

.lلذل

ومفاممفامه!نامسبما،المتوليأوصافلذكرالكلاسخصصهاالممابعةالففرة7-

للمهماتواداءهالجند،هعسياممتهبحعمنلياثميد.وتقريظهدحمن،الولاية

ت!يفهفي"وتأسىالأسعار..ارتفاعمنالحطليوجهوده،!نجاحالفمر!فة
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ليضعهابعد،نفعلمالنىأخطاءهعيهيصدهوكأنالسلا!عيهبيوسفبنفسه

غهينأىنفممهالوقتوفىالأمبن،الطاهرلبوسفسلرووبجطهعنيه،نصس

فعالحالباثمريةالنلسبداخلماقرأالسلطانوكأن،تحدثلمالتىباللانمة

هحكوميه)51(.بينرفعةلمنزلتهيجكلمما،جمرهدونباللالميحالقصور

فىألاثمانعةالباراتمنوهي*تفوض"أن:عارةجاتالأخثرةالفترةفي8-

"الإشارةوهو:المتوليبهالمكلفالصلنوعذكريتبعهاوالتيالمكلاسات،

6الوزارةمثل:أخرىوظانفمنالمتوليلدىماالكاشبهاوألحقألاثمريفة"

المفرد.وديوان،الخامىوديوان

ولايته.!ناسيبماالوجمةلصاحبوصابا،التاسعةالفقرةلىذل!،يلى9-

لنةوالحمدالتاريخكئاثةمنتتضمنهلماالختامفقرةتجىءالنهايةفيا-"

منلأحدالسلطانكشإذاانهادسيوطى)52(!وضحوهناوالحس!لة.والتصلبة

كهارومنالسيوفذويمنألاثمخصكانوإنفعط،اسمهيكتبكانالنوال!،

والطماءالقضاةمنألائمخصكانوإن،فلانوالدهكش-كالمشير-الأمراء

فلان.أخوهكش

إلى-المشيرأن،السابقالتقليدأثارهاالتىالنقاولبينمنأنهكالذكروجدير

6له،ذالوقتفىأخرىوفنفأو،وظيفةشظلهالممكنمنكان-وظيفتهجلألب

منعيهغرمادراسةغدهذالناتبينوقد.يذلكالدولةكلفتهماإذاأوأرادمااذا

كانواأسمثهمعىغرمنلالثانتلينحيثالممالثك.دولةلىالمشيرينأسماء

النرجألوالدينشسىثالع!احب.بالإشارةعلهمجانببى،اخرىوظاثف!ثمظون

7شوالفي،جمنالمقصى VV375/الوزارةلبنمابذل!فجمعوزيراام،هـ

لهالديارالوزراءووزيرالمملكةومدبرالدولةمثميرعيهلأطلق،الخاصونظارة

شبانبنحاجىالمملطانخلعام،هـ/783938رمضانشهروفي*)53(.المصرية

)"5(.للدولةماثميرأبهواستقركلثر،أخورأميرالخليلىجركسىالأميرمحى

الدبنجمالالأمبرعلىام،هـ/297938عاملهرقوق،السلطانخلعكذل!

بدرالأميركانوإذاجدا*)55(.أمره"فطمللدولةمفميرأبهواستقرالإستادار،محمود

الأولىجمادى53الاثنينيومفيالإستادراية،عنصلقدالددنمحيبنالد!

68 i13/خلعنفعمه؟العاممنشوال8فيفإنه،للدولةمشيرأبهواستقرام،4هـ

الأميركانكذلكماثميرأ)56(.كونهج!سإلى،الإسكندريةنيابةفىثاسثقرارهعط

الآخرةجمادى4الخميسيومفىيشظ،الفرجأبيبنالقيجمدالدينفخر

)!5(.الدولةومثميرالإستادارية،جانبإلىالبحريالوجهكفمفام،هـ/981416

وظائف:ام،05هـ/6090عامفيياثمكل،كانلقدبايطومانالعميفيالمقرأما
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ومشيرالكاثماف،وكاشفرالإستادار،والوزير،كلير،دواداروأمطرسلاخ،أمير

الخروجيمكنالفقرةهذهخلكلومنالوظالف")58(منذل!مع.وماالمملكة

بملاحظنين:-

إلىالمشثرياثمظهاالتىالوظالفأكئرمنوالوزارةالإممتاداريةوظيفتاكلألتأ-

منكلها،السلطلألبةالبيوتامرفيالمتحكمهوالإستاداركانولما8وظيفنهجلألب

منالمشيرقرلطبممببانهفيبدومتطللك)95(.منتحتاجهوما،ومطبخوحاشثةخدم

إلىأممندت-والدولةالسلطانأسرارعىواطلاعهوملارمته-السلطان

أممندثففدالوزارةأماالسلطلألية،اللهروتتهداخل!الوقتمنىلوجودهالإممتادارية

المثمير.اختصاصاتشالحديثغدلاحقاسيتبينكمااقتصاديةلدواعإلبه

محىتحميلهايمكنالتىالشرفيةالوظاثفإلىكرليكانتالمشيروظيفةإن2-

متولوهاكانوإنما6له،بذقائمديوانلها!كنلمأنههذاومغىالوظالف.منغيرها

محددةفترةوفيمحددةفضيةفى،محددةمهمةلأداءالأصلىعملهممنيستد!ن

المملطانيراهماحممبأوللمفمير،الموكولةالمهعةانتهاءحسبتتصرأوتطولقد

شول26الائن!ينيومفىفمثلأ،ذلد.!ويدماألاثمواهدمنوهنلا.الحاكم

وظيفةعىالاسنمرارخلعهالفرجأبيبنالدينفخرعىخلعام،4اvهـ/082

هذهومنطوق3)06(الدولةمائمير!كون"وانالوزارةمنشلهبطفقط،الإستادارية

وهي،الأصليةالوظيفةإلىإضافةأوإسنادمجردكلألتالإشارةأنيوضحالجملة

،ام00هـ/6095عامفىآنفأ،صضتالتي،بايطومانحالةرلكلالإستادارية.

آنفيكلهرىوظاثفممتالأميرهذاياثمظكانحيثغه،ونعرالوضعهذاتجممد

ااالمملكةمشير!نهامن،واحد

منصبأكانالمئميرمنمسانبمصر:المعالي!دولةتاريخفيلوحظوقد

منوشتثنىبالدولةالكلرىالمنامسبقيةشأنشأنهواحدشخصيتولاهأيفرديأ

الخاصة:ظروفهاهنهالكلثح!حالاتالقا!ةهذه

لجنةلديهكانحيثقروون،!نمحمدالناصرالسلطانعهدفىكلألت!د:

منهانمتبدادأ-صالحهفىكانإذاإلا-بوايهايأخذولايممتشيرها،صوريةئحلية

)1(1.ملحقفي)9(رقم"لحالةثبل.منللشلتصضأنبص،بالحكم

سوىتممتمرلملتكالعةفترةابان،حاجيالمملطانعهدفىكلألت:الحلةتالثلأ

2)رقمالحالةأش!ر. r)1)1(ملحقفي

علىفرجالناصرالسلطانخلعوفيهاام،04هـ/3080عاموقص:الثالثةالحالة

ومدبريالدولةمشيويلههماواستقرالئمصانى،ويثمهدالحافطى،نوروزالأمير!:

ك!لتهاهوالحالةهذهثفسيرولعلا)1(ملح!في)92(رقمأالحالةأمورها.
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صض:ليتملكت،والخارجالداخلفيوممياسيةماليةاضطراباتمنالدولةنعلأليه

منحدثعماناهثدبالأمور،التفردإلىالوصايةمجلسأفرادوتطلعالعملطان،سن

)61(.الخارجفىالاثمامكلادعىالتيموريالضظأمامتراجع

عاليةالوظيفةهذهأنالمائمثر:لموضوعالصلةذاثالمهمةالنقاهومن

اللكوثمن-الدولةموظفىمنيخرهمشأنشأنهم-متوليهالضىينحلمالقدر،

لهعضأنهذاعلىترتبوقد.الدولةفيساريةكلألتالتيوالبرطلةاللهذلبتهمة

.المصادرةضدحصلألةلدبهم!كنولمالتاب،منمأمنلييكونوالمالمثميرين

الكفاة،جمالالمفميرمصادرةمنها:ذل!،محىتدلحالاتوهناد
الموتنهالتهوكلألتعدة،لأمم!هال!ديناركفعثمربنلهمبلغم،iهـ/745344

مبلغستوىينفرجالناصرللسلطانقدموالذيضال!بنالدينسصخنثأ)62(.

وجطهعيهفخلعام،04هـ/8574الحجةذي91!ومفىدينار،00006

بأكثرصودروالذيعي،بنمحمودالد!جمالثمضيركانقالهومنمشيرا)63(.

العزلإلىالأمرلىلنهىوم،هـ/1971388عام،درهمونصفمليونمن

ذي7يومفيعيهقلهضفقدغرالي،اينماجدالدينفخرالشثراماوالممجن)"6(0

واصتمر،السلطانغهرضىالتاليالفمهروفيوصودر،ام،4هـ/85850القطة

وهنارود!نار)65(.الفعاثمريندفعما*رذله،للخاصوناظرأووزيرأمئميرأبه

62الائنينيومفىعيهخلعوالذي،القىعهدالدينفخرةالدولمفميرحالةأيضأ

الدينكدرالمفميراماللمملطان)66(0كيرةتكدمة!دمانبطام،4هـ/7(082شوال

التىالوظاثفجلأسيإلىبالدواولن،الصلفىخ!رتهلهتثمفعفلم،الدينمحبابن

جمادى17لىالتوكة،ئحتوتوفى،والمصادرةالشالطمصيرهوكانشظها،

ام)67(.124هـ/428الآخرة

المش!ير:واختصام!اتم!اء

ننمهد؟وماالمشير،لهشضىالصلةذاتالنكا،كضلمناقاثمةضالنص*
منكالعسكرمن!ختصلكبأاصهحتالمشيرلفطةانمنالمعاصر،تاريخنافيحاليأ،

اللقيهذايحملونأفرادالجيث!رشبينمنيوجدولاالاثمرطة،دونالجيائ!رجال

و!رأسه،العسكريالهرمقمةالاثمخصهذايمثلماوغالهأواحد،شخصسوى

الموجودةنفسهاهينثمالها،منذالماثمير،وطيفةكلألتهليتساعل:انهناللمرء

حكمأنصدرظكى؟المدنيةلالئملونلمتملدهادخل!ولالهحتةع!كربةكلألتإكا!الآن

ولمحتالمثميرومهاماختصاصاتنلماللريثما!لي!لاالاجابةنرجئذل!،عىصحيحا

الوطثنة.هذهإنائماء
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لحتأ،سياسيألهاورمنالهدفكان6الماثميروظيفةالممالي!أنشأعندما

وإلىلهالدولة.الماليةالأمورلىوتحكماقنصادية،!مهامالمشيراضطلعالو!تومع

بلمشيرا،لصفتهلا،العدسكريالنظامليمحدوددورللماثميركانوزوو،هذاجلألب

أميرأ.

السياسى:الممث!يريور

أنإلاشىء،كلفىمطلعةسلطاتلديهكلألتالمملوكىالعملطانأنرغم

القيامثلهلام!تشارتهمبلدولنه،رجالك!ارآراءإلىيستمعلمأنهبغىلاذلك

موضوعأولواالمماليكسلاطينأنمحىوالدلثلالخطثرة)68(.أوالكليرةبالأعال

لناسينوكدكعنه.الغرضلهذاالماثمهرمنصساستجدواانهم،اهتمامهمألاثمورى

منهطليالذيوالدورالماثمير،وظيفةمغزى).!(،وآخرونشاهثن)96(،بنخلط

المملطانفم،كبيرةماثمكلة-الدولةصلطاناو-الدولةواجهتإذاانهفى،تأديته

متدميوالأمراءوالوزير،الأرلهعة،القضاةوقضاة،الخليفةمن:كلباستدعاء

مقصودهجميعلقنقدالسلطاق6ويكونالأمرفيلهاثماورهموالأتايك،،الألوف

حلإلىيصلحتىواحدأواحدأ،الحاضرينمعكالتلهاحثالمشيرهذايقومثمللماثمير"

يقارعأنالمئمير،وجودمنالهدفوكان،الدولةتواجهالتيالماثمكلةلككلمواجهة

أما،السلطانشأنمنيطىهذاكان،راولنقضىماثإذا،والرأيالحجةالحاضرين

وإن،قدرهمنسينقصكانذلدفإن،رأيهوردالمتحدثهوكانالمملطانأنلو

وظيفةمنالعقصودهوهذاوكان"،الخللئحصلردهمخالةالمجتمونسكت

والتدبير.الرايفيالمثمير

العفمكريةالمنظومةفيالمشيربانالقوليمكنآنفأ؟ذكبرماعىوبناء

ومتحدثأ،السلطانقللعنومفوضأ،مقيدةسلطاتذوشخصاكان،المملوكية

تلهاحثهمأثناءالدولةرجالكبارتضمالتيالاجتماعاتفيآرائهفيومحهرأ،باسمه

هيالهةمحىالحفاظهو:المثميرهذاتيينمنأل!فكانوفالقضايا.من!ضيةفي

للرأ!الرفضهذاويكون،المجنمعققبلمنفليولأآراؤهللقلمماحالةليالحاكم

شخصووجودمنه.تنت!ولم،السلطانشخصوليسالماثميرشخصعىواقعأ

كلحصرويمكنوسللطات،الجابياتلهاقضيةهذه؟المحددةمهمتهكلنداءالمشير

:محددةنقاطفيمنهعا

:الإيإييات

فيالإغراقوعدم،متعددةأخرىثضايافىالنظرأجلمنللحكامالمجالتفسحا-

.واحدةقضمة
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متأ!ليةدراسةيمثلالآراء،وت!هادلهم،الدولةقياداتكهارمعلمثميرتحاور2-

الأصودي.للحلالوصولدهعةالزوايا،مخدكفمنللفضايا

أوإحراجبدوننظر،ووجهاتآراءمنلديهماإبرازعىطرفكلتساى3-
الآخر.الطرفمنخوف

محيه.التجرئو!مرمكانته،هيبتهللمملطانتحفظ4-

إليهتوصلبمااخذهاإذا،الدولةمحىبي!هردودذاتصائبةطريقة5-

المجتم!ن.

أوالأشخاصمعالنعاملليالخلهرةبىينننرالذيالحاكممعنصلحطرينة6-

المئمكلات.

:السلبإتأما

وجودعدمبس!ب،والمحكومينالحاكمبينوالانفصالالطبفيةمفهوملكرسا-

لنهما.مباشرحوارأوتفاعل

كحهأوردبه،المساسيجبلامقدسشىءكأ.لهالسلطانأوالحاكممنتجكل2-

صورها.امقتفيالدكتلاوريةهيوهذه.صوابكرعىكانوإنحتى

خلقمنيملكدلهماالنجرلهة،هذهفساداونجاحفيكلهيرأدورأالماثميريلعي3-

المنضيرشخصفإن:وعليهالنتائح.واستخلاصالتحامفعلىوقدرةورزانة

كمابالرشوةيتولىأنيمكنولا،مينةوشروولصفاتفيهتتوافرأنيجي

يكونأنيجبكما.المجتمعينيهابلكلاالقدربىفيعيكونانولابدرأينا،

صفاتجانيإلىهذاالصدور.فىالكلماتتخفطممابضا!لتقطفطناكيسأ

والأملألة.والتذكركالذكاءءيدةأخرى

ا!قتطدي:الممث!يردير

الدواوينعلىالتحدثوهو،الأهميةبالغاقتصاديدورللمثميركانأنهتبين

الدواوينهذهمهاشريحقمنيكنولممنها"،يصدروماعيهابردؤماالسلطلألبة

ولعل(.المشير)71وشورةرأيعلىبنافيإلا6بالأموال!نطقمهمأهرفيالتصرف

تقممع-حممبالعافمرةالمرتلهةإلىالرزارةتاخربطالمثميرنالهالمهمالدورهذا

التصرفلىالوزيرعىالنالبوتقدمالنيالة،منصباستحداثبسبب-السحماوي

تقسم-حممبالتاممعةالمرتبةليحتلالماثميرمنمسهنالرزلذاوالؤل،والولاية

يرؤسه.اومقامهيفومواحيانأبل،الماليةمهامهفىالوز!رلياثمارك-السحماوي

الحجةذي91الاشينيومفىأنهذلك:عىالدالةالإئماراتومن
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الأميروعين،bJSالوزحسيينبنفمبانالأشرفالسلطانألهطلم،هـ/7761374

الدواةمعهيحملبانله*ورسمللدولةماثميرأالأركشىابنموسىالدينشرف

بهيقومكانلعاالمائميرليامإلىإشارةوهذهالوزراء")72(.عادةهيكماوالعرملة

)3!(،دولةناظريالسلالانعينتيينهمعلأله،الماليةالنواحىفيوخاصةالوزير،

فى؟خرينأ-ننينعلىوخلعمظق،وهوالوزارةشبلاوراءمنكالجلوسوأمرهما

ولة)،7(.1استلالاء

السلطانعزلام،هـ/777375القعدةذيمن22الأحديوموفى

فان!ردوزير"بفر7جديددولةلناظرواستقر،الوزارةمنالملكىشبانالأشرف

وخلع،الدولةأموربتدليرالخاصناظرالمقسىالفرجألوالديبنشمسالصاحب

السلطابخلعام،هـ/783381رمضانشهووفي)5!(.للدولةمشيراواستقرعليه

مشيرايهواستقر-كبير)76(أخورأمير-الخليليجركسالأميرمحىحاجىالصالح

لهعدإلاالمعلكةامورمنشىءفييتصرفبألامكناسالنللوزيرورسم،للدولة

،تواجدهحالةفىللوزيرالمشيرترأس،صراحة،نلحظوهناالمشير)77(..مراجعة

المالثة.الدولةأمورفىالأساسيالمرجعهوالمشيروفا

دولةنهايةبينما،الانتقاليةالفترةاياناممنمرالوضعهذاأنويبدو

لفىذلك.بعدازدبادفىوصاربدالجراكعمة،الممالي!دولةوبداية،البحريةالمماليك

للدولة،مشيرأالإستادارمحمودالأميراستقرام،هـ/097388الآخرةجمادى

على3مصر!يز+وصارالمفرد،وديوان،الخاصوديوان،الدولةأمورفى:فتحدث

وناظر،سيديكاتبالدينمحمالصاحيمن:كلغدهوحضرالمقر!زي)78(،قولحد

وجودحالةفىانهبوضحأبضأوهذابامره.و!تمرا،الفرجأبوالد!نمو!قالخاص

قوةبأنالفوليمكنذلكوعى.إليهالرجوعدلنتصرفللوز!ريكنلمالماثمير

لهلذلك،غدالأمريقفولمالوزبر.منصبضضحممابعىكإ.لتالمشيرمنصب

نفسه،السلطانهاليةمحىبالإشرافالمختصينوالمفردالخاص:ديوانيإلىتطاه

إلىكانناظريهمامرجعأنرأيناحيث)97(،وحريمهوأم!همماليكهعكلىوالصرف

فىالماثميرانذلكومغىأواهره.منيلكقيلألهماعلىبناغتصرفهماوكانالمفمثر،

العامة،الدولةمالبةعلىمطلفةسلطاتلهكلألتالجركسة،المماليدولةلدء

كبدالمقريزيأصاليلذامصر.خزالنمفلاليعليدهأي.الخاصةالسلاطعدومالثة

!ستمرلمالأمرهذاأنويبدومصر.!يزصارآنذا!الشثرلأن:قولهفيالحقثقة

الللاررلهماليةماشخصلفرادبمسب،نفسهالسلطاننفوذعىلخطورتهربماطويلا،

ناهيك،أخرىجهةمنوالعزلالولايةوخاصةالإداريالجهازفىوتحكمهجهة،من

قام،الوضعلهذاوكتصحثح.الوزارةوخاصةالأخرىالدولةلمؤسساتإضعافهص
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بل،والتصرفالتحدثلييضاركهماثميرأمعهيحولولموزيوأ،الصقريالحممامبن

الأمور)08(.وتلفبذوالؤلبالولابة!نفردجطه

عيهكانعاللماثميرا!تصاديالننوزتعصأنهيبدوالوقتذاروومنذ

الحالةمنها:6عدلأسثابوذل!المصادر،طياتبينأخبارهوتوارتسا!أ.

ئفالوفعيهحصلتماومدىالماثمير،شخصيةقوةومدى،للدولةاكتصادية

شيان4الجمعةيومفيأنهالأخ!هار:تل!لينومنونفوذ.صصياتمنالأخرى

للأميروسلم،غراببنالد!فخروالمئميرالوزيرمحىق!ضم،0tهـ/98560

نقدأ)81(.وت!يضهمالمعاملينشاللحمقطعهبعمبي،ليعاقبهالإستادارالدينجمال

جركسالأمير!دمحىإلمفمير،منمسازدهارفترةفيانه!الذكر:وجدير

مثل:،الاقتصاديالطابعذاتالأسدبلضىالرجلهذاقامالخليلى،

الموجودالمثدانإلىالماءالخليليجركسأجرىمهـ/7831381عامفي-

)2"(ءسنواتسعمنذمطلأكانؤل!لأن،الناسبهفلأشفع،القلعةبجوار

7فمو"في- nor1/3هـ Aالأميرنادىشحان-بنحاجىالصالححكمإبان-ام

بدرهمرطلكل)القق(الكديمةالفلوستكونلهانالقاهرةفىالخليليجركس

مضروبا،جديدةفلوساالصيارفعىوزعثم،ونصفدرهممنلهدلأ،ولكث

ومشنرواتهمومهيعاتهمأحوالهموتوقفتذل!،منالناسفنضرررنكه.عليها

الأثالبرقوققامالضررهذاوإراءالبضانع.جليوقل6المأكولاتخاصة

حالها،علىالغ!الفلوم!واستمرتجمثعه،ذلكلهإبطال،الجمعةيوم،بالمناداة

ذل!)83(.علىبر!ولىالناسوشكرت

جركسكامام،هـ/78382عاممنورجبالأولر-فمهريبقفثما-

قصبةثدفائةبطولاروي،وجزيرةالروضةبينما!صلجممربصلالخليلى

وجطها،المقياسغدمركيفيطاحونةلصنعقامكذل!.قصهاتعث!روصض

دقيقأ)"8(.وجطهالقمحلطحنالرحىهكلبالماءتدور

اعبس!ري:الممث!ير"!ر

لبضقي!ادتهفيوالمتملالةللمثمير،ألعممكربةالأدواركعضعىغر

سلطانعلىالخارجينالولاةلهعضفتنةوأدأو،الصبانلردعالصكريةالحملات

لكونه!هايقملمالمثميرهاabالتىالحملاثهذهأنهنابالذكرالجديرومن.الدولة

فيمعهالماثماركقالععمكرمنالأمراءمنكرهمل!عممكريأاميرألكونهبلمثميرأ،

وهنها:-الحمن،هذه
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فسادأنتاثمرامهـ/107351الأولىجمادىشهرمنالأولالنضفلي-

عدةوكونواتاديبهم،علىالأمراءكلارفاتف!الطرى،لهقطعوقامواكالبلارر،الصبان

الفرقهذهوقادوكرها.والعلزموالطورالواحات:مثلمناطق!ةإلىتوجهتفرق

بيلهرسالدينوركن،السلطنةنانبسلارالد!نسيفمل!:الأمراءمنمجموعة

ثاندار)85(.اههرككئمرالدينوسيفالمعلكة،مثميرالجاشنكير

تجريدةخرجتام،05هـ/5695،بلاطجانالأشرفالسلطانعهدفي-

السيفىالمقرعيهاالباشوكانالاثمام،نلألبقصروه!ميانبسييالشامبلادإلى

)86(.المملكةشيرمنهاوظالفءةآنذاكياثمكلكانوالذيباي،طومان

صاحبهاتمنحلمالمثميروظيفةأنلنا:!تهينوكرهماالمثالثنهذينومن

كانواممنأكرانهالعسكريينمنيخرهصبهاينفردتجطهمحنةعممكريةصلاحيات

الرتية.لىيساوونه

القضاني:النظا"فيالمشيرد!ر

أكبرهوالمشيرأنمحى)!8(والمراجعالمصادرمنالطيدبينإجماعثمة

العظالم،نظراثناءالعدلدارفييجلسونكلألواوهؤلاءومقاهأ،سناالمشورةأمراء

1)2(رفمملحقانظرأالسلطانوبساريمينمحىذراعا،عائمرخمسةبطعلى

يأرالهمالاستنارةلههدفالمجلسهذاليوجماغهالمشيرحضوركانثمكوبلا

إصدارعنالعاديالفضاءعجزقضايامنالمحكمةهذهعىورضفثماوخبوتهم،

بشأنها.أحكام

آنفأ:طرحالذيالممؤالعنالإجابة!مكنالمثمير،لاخنصاصاتتناولنالهط

سلكونبالطع3الآنالموجودةنفعمهاهىناثمأتهاهنذالمشثروظيفةكانتهل

ولعلالكلهثر،الموظفهذاباكتصاصالطمهامعبنذكرماضوءفيكالننىالإجالهة

يكونانيجبالوظيفةمتوليأنهووحد!ثا،قديماالمشير،بينماالتشالههوجه

عسكريأ.

:الاسقشارةكيفب

معكلتباحثكلفأنهالممياسى،المفميردورعنالحديثغدلنامر

الأسلوبهوهذاأنويبدوللمثمكلة)8"(.حلإلىيصلحتىواحدأ،واحدأالحاضرين

انالماثميرعىثموالتألر.للتكيرمنعأحدة،محىطرفكلآراءلمصفةالآمل!

النقطةهذهوبخصوصسفمكلتهلحللعمبهامحىللو!وفآراءمنسمعهمايتفحص

علىهائميربكلينفردأنالمستنميرمحىأن:مبينأغهاالحديثالثعالبى)98(أفرد

ماإذأحتى،الآخرينبهيحدثولاالنظر،محلالفضيةفيرأيهمنهويمممعحدة،
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جمعثمأحدها،فيتعالىاقهواستخارجيدأ،تفحصهاآراءعدةلديهاجتمت

-الآراءأصحاليلهم!حددأندون-آرلهمفيناقشهمأوضهم?jtsj،الجماعة

والقهم.خالفوهفإنيخرهم،اممتئمارخالفوهفإنرأي،عدىمعهملتفقحتىوذدد

الواحد.الفردرأىهنالخطاصأبطالعماعةرأيلأنوؤلك

:الممثدير!نصاتشرو!

الإسحية،الحضارةجوانبمنأكثرأوجانبلمعالجةالمصادر!ضتصدت

ذاتالمصادرلكدبينومنجمرها.أو،الاقتصاديةأوالممياسثةالمجالاتفىسواء

السياسةوكتالط،للثعالبيالوزراءتحفةكتال!:اللحثهذابموضوعالصلة

فصلأ،ئخينكتالهالحضرميجعلفقدالأررى.لاينالممل!ثدانعوكتاليللحضرمي،

ألفالأررقالنأنحينفيالستاثمار.استاثمار-ة-وصفةمنهاالثالثالفصلخصص

فيحصرهاوفدونواعده،المل!أركانمنه:الأولالبابثىتداولضخمأ،كنايأ

باسم:منهاالعاشرةالقاعدةوغون-البحثبداية!يذكرناكما-!اءةغمر!

الاثمروطلهينها:منعدةموضوعاتناقشوفيها.والتجربةلرأيذويمشورة

محىحصولهبعدالمشاثميرمنوالمطوبالمفمير،أوالمممتثمابىفىتوافرهاالواجي

انفردوالذيللحضرمي،السياسةكتالطعىذكرهفيمامسدلداالمثمير،منالمشورة

يمكنالكتابينهذينعلىوبناءالماثمير.أوللمستشارالموجهةالنصاىبذكرغه

:الفقرةهذهغالدنأتنالل

ف!هاWثوافالواثبالمث!رو!اأولأ: أ!الممث!ير المستمثار:

معالكاملالضلهى:شرطأ،عاثمراشفي)09(الأزرقابنصرهاوقد

الفكرسلامة،النصيحةخلومىعلىالحاملةالمحبة،والتقوىالدينكاء،والذالفطنة

عملديهغرض،أوهوىللىالمستشارالأمرفىلهيكونألا،صفوهمكدراتمن

الطبقة،فيالمسنئميرمعالتعماويمارسها،يكونوأنفيهاسلأستشارالنىبالأشياء

يترن!يألاالحسد؟غاثلةمنسلامتهاسناثمارنه؟غدعليه!طلعالذيالسركئمان

حريصاأوجهلألأأوكخيلايكونألاعثه؟الأعزاءأحداوللمشيرضررالنصيحةمحى

!كونأن4يرجىلاما!عدهأويخوفهأوفطهفثقصرالمستاثميرعىسل!هأيؤثرلكرو

لائمرووللك!مثلالثعالهى)19(ذكروقدالمهخت.وسوءالممعادةلهثنوسطأأوهفدلأ

نقصكممببالصبيانولاالنعماءتستشارأنينهغىلالهأنهعيها:وزادبلقبل،من

الاثمرو،وذكر)29(الحضرميلهعدهمنوحاء.الرأيأصالةفيآرانهموضضغولهم

صلاحيكونأنهوواحد،موضعفيإلاالعدويستئمارلاأنهعيهاوزادنفسها،
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يشاثميرممفينةفيبعدوينزلكعىمثلأوضرب!فساده،و!مادهيصلاحه،الرأي

الثعالبيذكرهمماكثيرعىودنافيه!ها.منونجلالهاصلاحهافىالآخراحدهما

أغل!فإنهاعللها،مظامنلناكانوإن.الأزرقابنشروحجاسرالحضرمي

مشيريتولىان!قللاإذ.المرتبةهذهياثنظأنيجبئليمنالممنشرطمثلأ:

ماوهذاعامأ.ثحلينالصرمن!للغلموهووالقد،الحلصاحبويصير؟للدولة

م)3"(.014هـ/8585عامضالط،!نالدينسطالمثميرمعحدث

انكهذاهاملمنمسيضفلااإوالمسعىاليدنظافةألاثمررولنحولمكذلك

السجن.فىلهيزجذلكاؤبرومحى6كالفسادصاحههيتهمأنأو،!الرشوةيتولى

كينمنكانكذلك،السالمييل!هغامئلالماثميرين،كلألمةلىذلدعلىأمدكةولد!نا

مثميرهنكوتمرفوجدناذلك،يراعرلملمممتشيره،حممودأيكونألاالمشيرشرو،

)"9(.ملكهيرثلكىمنهمليتخلصالأمراء،عىويؤلههيصدهلاجونالسلطان

للممث!ير:الموج!النصائ!لانيأة

فيالدولةلرجالالنصانحتوجيعىوالكتابالمؤرخينمننفردرج

فيالسبكى:المثالسييلمحىهؤلاءومن.الصحيحالطر!إلىلإرفمادهم،عهدهم

كتابهفيوالحضرميوالاعشار،الئيسيركتابهفيوالأسدممط،النعمميدكتابه

!كونألاللماثمير:)59(الحضرميذكرهاالنيالنصاثحكينمنجاءوثدالسيإسة.

صواببرأيأشارإذااكتخارمنيكثروألاالجهد،فيمقصرأأو،الرأيفىخاننا

أنيقبر(لاوعليهيخره،رأىمنيهونألاوعيه6ماناحيةفينجاحعيهترتب

خالفتوإذا،والاحتجاجبالإنكارذل!فيقالل،قدرهمنوانتقاص!دحبرأيهالأخذ!م

غشأيضرهذالأنآرانه،منالمحاللهيزينألاعيهالشير،رأىالحاكمآراء

الماثميرفيتبع،خطاهيتلهينحنىالحلامرأيفيالصوابتوضيحوعيه،وخديعة

إلىافضىبرأيأحدعليهأشارإذاانهالنصانح،هذهوآخرلهقإره.مصفةويزداد

ولكيلا،نصحهعنالناصحونيمدسعلكيلاتو!ثخههاوتاليلىفيياخذفلاالخطأ،

مجاملته.اركمنكل!القبيحيجازي

المشيرين:صرب!يولالخا!)1(رتمملحقملىملأ!ت

منصبتولت،شخصيةوأركعينخسمنيقربماأسماءإلىالتوصلأمكنا-

ومصر.للثمامالضلأليال!ولداياتحتى،استحداثهبدءمنذالماثمير،

رفموهيطلهلخلألاه،أميرورتلهنهالمشيروظيفةصاحبهانولىواحدةحالة2-

الحالةمثل،مائةأميرإلىالمشيرترقيةهنالمغاد،خلا!عىوذل!)17(،

)14(.رقم
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وزراءأحدتوسطبعدالمنمسهذا-12رفمالحالة-المشيرينلهضىتولى3-

شظه.فيلهالمجايرةالدلل

منهمالضىالغالبيةشظتللفقط،هذهوظيفتهعىالمشيراقتصرمادليلأ4-

)45(.رقمالحالةفيكما،نفسهالوقتفيوظيفةمنأكثر

يقربلماوذل!،الدولةماثمثرمنمسالجراكسةعهدفىالإستاداريةمطمتولى5-

اللكث.من

شيخذلكعىوالمثد،الحكمكرسىإلىوصلالمشير،وظيفةتولىمنكض6-

.بايوطومانالسودي

!ففط.الس!ينبها!ختصالمشير،تعينسلطةكانت7-

بمنصباهتموامنهمعشرتسعةأنوجدمملوكيأ،سلطانأخمسينمجموعمن8-

استعانواالدولةحكاممنه/ه3Aانأيشاضأ.مكانهيتركواولمالمشير،

الاستبداد.إلىوشب!ا،المنصبألضامنهمهلمه62أنحينفى،بماثميرين

لأخذخ!براءبمشير!الاستعانةعلىدولتهمبدءمنذ،المماليكسلاطينحرص9-

الحكمبشئونخبرتهمعدمضوءفىذلدتفسيرويبكن.الدولةأمورفىرأيهم

بناللأهبةالمدنيالوزير3أيبكالمعزيستشيرأن!يبايكنلملذا.والإدارة

كمشورتهإلاشيثأيفكلولمالفاثزي"،صاء

وبعدالمنصس،ليتولواألفمقدممائةأميربرتبةعليهأنمالمشيرينلهضا-.

الرنهة.منهمسحبتصلهم

مسالمة.المشيرينبينمنكانأنهإلاالماثمير،منصبالذمةأهلمنأحديلملا-ا

دونيحللمذلدانإلاالمضمير،بهايتمتعكانالتىادبفةاالمكلألةبرغم12-

والع!ل،المصادرةبينما:منهمالطيدنهاياتفتنوت.بالإساءةلهمالتصض

-ا.والسجن

جان!يإلى-الآنحتىالمماليكسلاطثنعصرمنذالوظيفةهذهمثلوجودا-3

بعضفرضيةصحةمحىيبرهن-العصرهذالىالأخرىالمعمتحدثاتمنكرها

البيكةفعهنضجتالذيالعصرهوالمماليكسد!ن!مرلأن:الباحئين)؟"(كبار

عىالإضافةويمكنلهل.والتقالىالعاداثهنىفيهورسخت،المصريةالاجتماجمة

والإدارية.العمياسةالببمةنضحؤل!:
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202

المماليككم!رنم!ثتىنث!غمامندلمف!يز3وظيتثولىمنبذطءثةول)؟(رقمملحق

-.:خ!يأكإ...-..-.-.-!بن!نيفي-:..".*؟-.-.::ثمممهقية:.+!حم-قمدثطاى::.ض:.يزءخفي

--.-..:--:..--.002في.---:..في..:---......جش-..؟:.قتتت!نر...؟-ش:03.-..-.ة.قي...-..:-،-.ج!.نرقيل!::بز.!:.::-!.::2خة..ت.خ.-خخ-:---في."ة:--.-ير...-!--فيخ؟"قيجتر.نر::..ل!--.:!-

يفعللموزيرا،عملبناللةهبةالآسصامهـ/065252ايبدالتركملأسالمعز10

إلاشيلاالمعز.الفالزيصا!)0125-هـ()648-655

572y)ئللحشالرئه،م!
هـ12570)1(655

rهـ/6612لهيبرسالدينركنالطاهر2 t'الظاهراختصهال!رلىالدينشرفم

Y.)هـ(6-676)58 k2(ومائمورنهلعراك!فه-ا(.

1277

66ئلاوونالدينمميفالشصور3 A287/الحضرفىثليمماكانممنقراللينشممىامهـ

--678(,IA)!السئرلىوأثيسأالأشفر

.)3(المهاومشيرا920.-أ927

196/192فلاوونكنخليلا!أشرف4 -I Aالعملطاناستخلصهايوليالدينعمادام

968-3(6 i)للمغالسةاث!لوابن921.)هـ

-12 1 r)،(.!وأشور

.)5(المملكةماثميرجمنمنكونمرامهـ/696692لاهيناللينحسامالمنصور5

ا-)692هـ()696-896-

8912*لم

واميرماثميرا،كانيكتاشالدينلير

)6(.سلاىالنخر

01هـ/1571اقح!ونابو3محمدالناصر rالمملكةمشيرجمنطبرسالدينركنم.)!(

ال!اشنكير-اهـ()892)896-807

ورنضمشيرااممنمربنأحمدالدبنناجامهـ/758803لطبرسالدبنركنالمظفر

.ولمالوزارةنوليسحدالدولةالعاشنكير)807-

ل!شيمأالسلطان!عملم(هـ/9079013-8013

وإننه)8(.كخطه

السلطاناستئمارهمالأثابك،ككتمرIIIقلاوونبنمحمدالناصر

(741.,- V/لكنهفسء،كلفىدمفمق،نثيولتكزهـ

يعينولماستدد.الخطيريوايدمرم(1134-ا903

شيرأ)9(.
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محمدبنبكرأبوالمنصور01

م(هـ/7421341)741-

محمد!نإسماعيلالصالح

هـ/1342-)743-746

م(1345

محمدابنحسنالناصر

ا-)748-752!/347

1351ء،

الناصربنصالحالصالع

-)752محمد

ص!ئئلى
11محمدلنحسنلناصر

هـ/1354-)755-762

!ئص

حسينلنفمعهانالأشرف

)764-محمدلهن
778)1376r-1363/هـ

مهـ/7431342

هـ23،7

م/0135هـ751

WOV-AVOI

م/1353هـ754

عامفهل
مهـ/7581356

مهـ/7761374

ار!نالأمير

الععى

الكفاةجمال

بغامنكلىالأمير

الفخري

نورلذ

محمدالدينناصر

لطليك)15(.بن

الدينسيفالآمير

الناصر!شيخو

موسىاللينشرف

الأركشىبن

-.ة--!حص!-----

المملكةمدبركان

المشورة!دأ!ا

الرايليوشاركه

باثمئك)01(.الأمير

السلطانامزوجكان

ووأسنوصةلداسا

بروملى،ةالمشور

وكافلالسلطنة

.(؟)1السلطان

واسنفر،للوزارةاجمد

بسؤالللدولةمشيرا

وشظبغدادليمر

الخاصناظرمنصبى

)12(.والعيش

المشورةراسكان

المسكر)13(.وانالك

أمبررنهةألىرفى

جردذلكوبصمائة

واخرجمنها
ء)14(.لدممثت

الدولةكبيركان

وملبرهاومشيرها

و%

امبرلرنمفهنولى

ونوفىطيهلخاناة

عاملهالمحلة
هـ)!1(.078
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شطانبنحاثيالصالع

هـ/1381-)783-784

شكص

آنصابنبرفوقالطاهر

-ا97ث/382)784-لأ

!نص

11ئمدانبنحاثىالصالح

-iهـ/388)197-297

م(9138

11ررثظاهر O

هـ/9138-)297-108

8913ءا

!رقوقابنفرجالناصر

1(.A-Aا-هـ/8893ه

صكص

11لرلرقبنفرجالناصر

مهـ/771375

مهـ/781381

ابوالدينشس

المتسىالفرج

الخليلنىحركمى

الخليلىحركسامهـ/،7838

محموداللينثمالأامهـ/97388

عدالدينكريمامهـ/97938

مكناسلثنالك!

ألحاثب،لهفاامهـ/97938

،أميرسلاحأشلمر

الأشفنمرى

محمردالدينجمالامwinهـ97

!ن

كشهغا

مهـ/976913

مهـ/089913

الدينقناج

صئث

الدينتاج

شفأ!

أبنماثىالأمير

ال!عاسي

الحاضى+ذللألمزاام04هـ/080
الشحانى!شب!

402

!!ك!ث!-خش.--ة-:

فياللولةملعركان

وكانأوزارة،نجا-

)"1(.الخاصناظر

وظيفةشظايضا

وأترهأخورامير

!!ض)91!

واميرمئميراطل

خور)02(.

ماثميراكان
وإممتادار)؟2(.

للدرلة)22(.مشيراكلن

حاجياخنصهم

لالمائمورة)23(.

المثميركانايضا

والإستادار)24(.

مشيراكان
.(وانالكأ)25

الأمبريالماركوكان

)28(.وردينؤي

أمرومدبرانمائميران

الدرلة)92(
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502

الييي!ك-)858-815

م(1412

-31

-32

-33

-34

-35

ىبالته%شيع7%لمنن

-38

9r-فايتهايببنمحمدالناصر

9!/-94-0)2اا

اهـا7941-894

.ه!ابيثل!..-

هـ/08204

5!اهـ/!ا85

/404هـ08

/504هـ08

هـ/08504

/904هـ81

12!اهـلم81

هـ/81413

tهـ/8116

/794هـ09

أم

أم

ام

1م

ام

ام

أم

ام

ت!

السالمييلهغا

السالمىيل!هغا

إبراهمالدينسعد

غراليب!

إبراهيمالدبنسص

ابض

بنماجدالدينفخر

ابض

يوسفالدينجمال

البيرياحمدلهن

شيخالأمير

المحمو!

بنحسنالدينبدر

الدينمحي

عهدالدينفخر

الفرجابيبنالغنى

اليوسنيازبك

ارلالخازندالمصوف

..-.:بخ!ط!.

سعنثماستاداركان

اجمراجوبطيدمياط،

عليهخلعغه
شيرأ)03(.

سجنصأخروثهكعد

!سكنلريةث)ا

وفدمإسناداركان

)32(.رشوة

ول!سالكتال!زيخلع

الأمراءشكضأ!

ثموصودرلذيراكان

صه!فأ%

ومشيرايزيراكان

الكاثمافوكاشف

)35(.الخاصوناظر

ولغياللولةمل!ركان

الملكضكهضأأ

معزولاإستاداراكان

وكطمشيرأ،عينئم

عينش!رخمسة

نال!هأللاضكندرية)!3(.

وإيممتادارأمشيراكان

عام-ولذبرأ

وكاشفاهـ-082

)38(.البحرىللوحه

)93(.المملكةمشير
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لهلاطحانالاشر!04-

-1هـ/09-659994)5

ام(005

السيفيالمفرمهـ/6090155

باميطومان

-.-*.ة..فبتبننتدنخصتنت!ثنند--

ايضا:يائمغلكان

وامير،سلاحأمير

للند،كببر،دوادار

وكاشفو)سنادارء

،(،).الكشاف
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)1(

(Y)

)3(

)4(

)6(

()7

)1

)1

)1

)1

)2

)2

12

)2

الب!ثهوامش

28.ص-6،الطناثمندى،.صهع،

.07ص6،بص!هع،الفلفشندى،

.174ص،كب1،شاالبا

.82ص،6ب،صهح،ىالعالئشند

.174ص،-طقااشاالها؟82ص،6ب،صبح،ىلمكتشندا

Vص،6-6صهح،!لقلفاثمندا . ، 2 A!174ص،ليقىا،شاالها.

المعجمالماء.نبهابجنمعالصخرفىنفزةوهى،الوقفةمنالعمملواسنخرججنى!مضورد

l`.77صالوجبز،

354.صالوجيز،المععم4؟99ص،ابهالوسيطالممعثمالعرلية،اللغةمجمع

.-)6-51"صا6،ب

75.ص،بدائع

.0749،صالتحنة،،الماوردي

.161صالشرجمة،السياسة

98.-86صا!زراء،تحفة

.188ص،السلكلهـاثع

091.ص،السلكبدائع

84.8-همى!2،،المحاضرةحسن

75.82،ص3،ب،لنهيهئنكرة

5.93ص،ا-اقالزهور،بداثع

.531صا،ابالآغس،صهح

1.93ص،ابالث!ر،السحماوي

.3011ص-3،القون،ال!اشا،حعمن

.25ص،المشورةمجلسالبيبى،

.351ص،11ب،صبح،.القلقشندى
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387.ص،-اأسحما!الثون،

الكولإلى!رالونأمث!المحدئينكهضحداماهذارلكل193.صا،بالثنر،الممحماو!،

المثمير.وظيفةبينهمهنينكرولموظثف،تسعكانبالدولةالرليعميةالوظلألف!دبان

468.00/2،15.Ayalon:Mamluk Army, T

27.ما2،بننكرة،حليي،اكأ

593.ص،الى1ب،كدمعياس،الن

'11`1.ء471ص-9،،الن!وم،يتونابن

.54ص،-1،2نظمما*6

ناني6،ليلى؟921ص،المماليك-الممدينشلارو،388؟ص،ا-الئغر،،الممحماو!ط

1'1-412ص e891؟..zirat,p*،9هـLأAbd ar - Raz

محمدمحمدونحئعئنشر.المنصوريالبيمارستانعلىفحوونالمملطانوفوثانقئظر

393؟37،صاا،ب!يد*هبنعرلنللحسنالنبطئنكرةححقضمنامين

327;05.pp. ;52-05 Ayalon, The Muslim City!ول!هكل!:Haim

29.".,Humphreys,the expressive

.433453،صوئلأق،،امينمحمدمحمد6لظر

07671ص2،-أدبدلع،ليلاسهابن '6.k

.VIاص2،-اد!دلع،ياسه،ابن

.227ص،2ار!ب،!عيد،!ا!هابن

.583ص،-3،بدلع

بدانع،6الاسابن28؟ص6،بصبح،،ال!لتشندى93؟صا-ا،لثون،،السحماوي

*w،412صالممماليكي،الصرعاشور،378؟ص.

28.ص-6،صبح،العكفشندى،

الصكررصالأمراءكباريلبسهاككالئىالصامةنمئلطامةوس:الكلفةاوالكلونةاوالكلفنا

عامةبغركلابيولهاصفراءكلونةصعارةوكلألتاهوف.مفدمىالمالةامراءمن

زكط،.ماضى،صفرةعثموعيهاالملطى،الصوفمنكلألثالكلوئاتهذهومطمفوقها.

,Quatremere,Histoire.48.ه1388ا؟2615ص T01ص،اسواق،قاسمعهدهقاسم؟

,Dozy,Noms..42387حو p

7222،74.755،ص2،-ادبدلع،لىلاس،الهن
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41(

42(

43(

44(

(to

46(

47(

48(

94(

05(

51(

52(

53(

54(

55(

56(

57(

58(

95(

06(

61(

.557ص،2اى-،بدلع

.378904،414،ص،-63بدكع،!باسابن

.741ص،2اق-،بدالع،!ياسالن؟142ص،أق-3،المعملوك،المفريزي

.146ص،2ق3ب،السلووو

ىابرثعاكلام،ونل!الأوراقهذهصوللمز!دا.70ص1،باصهع،الفلفشندى،

يليها.وما85ص،3ب،!العكقشند

Poole,A..253وايضأ:1-53156ص،ابا6الأغمىصبح history, p

84.8-هصالت!يف،،العمر!

.281ص،ا-اصبح،،الطتائمندى

.921ص،11ب،صبح،المالفشند!

1،1-أمسع،،الفلمئمندى 92 ja.

89.ص6المشورةمعلسالهيبم،

175.ص2،ب،المحاضرةحممن

.561ص2،أقب6لهـهعاياس،اثن2؟56ص61ق3ب،المملوك:المقريزي

.392ص2،ادبلهـانع،الاصا،ابن

.834ص،2ىاب،بدانع،!لىاصاابن

.11،61ص،41بالنعوم،،بردييتونابين

.Ayص،1-4،النجوم،برديثغريابن؟935،ص،اق-4،السلوك،المفر!يزي

.944ص-3،،بدائعاياسه،ابن

6،الصري ,ML.Aمىi I I A،1ص2،ب،المحاضرةحممنالسيوطيI rصبح،،القلقئمندى؟

Poole,A..5.2247ص4،ب history, p

.442ص،\ق-64السلوك،المؤيزي62؟ص،1-4،النجوم،برد!متؤي)بن

،المقريزي4يليهاوما536ص2،-أقبد!ع،)ياس،ابنانظر:التناصيلمنلمزيد

904صئارء،،طقوشا؟68ص6،ب!ضوء،،السخاوي308؟ص2،ق-63السلوك

يليها؟وما
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)62(

)63(

)64(

)65(

)66(

)67(

)68(

)96(

)07(

)97(

)72(

)73(

)74(
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302.05،1.remere,histoire, T؟Qua

.652ص16ق3ب،السلو&،يالمفريز
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1"(هـ/678275)سفة!يعفجةمعركة

عيىالأنةفيالجطهـالإسلأميفيود!رها

*()سليمانزكرياسبيرد.

متدمة:

فرونئملأليةمدىعلىالجهاديالصكرىكالطالهع6سممتالأندلسأنالمصوفمن

موفعهابحكموذل!،امهـ/798294سنةفى،سفوطهاوحنىلهاالإسلاميالننحمنذ

الفارنينببنالصلةهمزةوكونهاالأوروبثة،للقارةالونبيالضول!فىالهامالاستراتيجى

لخندلسالصكريالتاريخدراسةفإنلذا،الإسلهاثيةللممالكومعاورتها،والأوروبيةاجمريقية

ارتكزركيزةوهو،والمحدثونالقدامىالمؤرخونعليهاغادطبثعيأمر!تفاصيلهوالاغناء

السياسيةالنواحيعىالأثرظعمنلهعام،لماباثمكلالألدلس،بتاريخالمقثو3نعليها

والضايلة.

منالصيدأفردتفقدالألدلممى،الصكريالناريخمنهامجزءالمعاركولأن

والفالي.والأر!الزكةمصكةمكلالألدلس،تاريخفيوالحاسمةالهامةللمعارورالدراسات

ومنهاالمؤرخبن،بغايةنحظلمولكنهاالأهمثة،منكيرقدرعىمعارووهنلاكانتواق

مكلكةبللسلمثنانتصارأولوهىام،هـ/674275سنةفيحدئتالتيإممتجةمصكة

1هـ/195سنةالأرور qoام.

سميتالتىإستجة)1(مدينةموقععىالتصفمنلابدكةالمصإلىالتطرقوقبل

ضليجنوبتقعحيث،التاريخيةوصاقتهامو!عهاكحكمهامةمدينةوهيبإسمها،كةالمص

بناءمن،القدم!بقةمد!نةوهيوإشبثئية)2("قرطثةلطنالطر!منتصفعلىقرط!ة،

عىوتطل6الك!هيرالواديروافداحدGeniiشنثللنهراليسرىالضفةعلى،الرومان

Viaحاأ!لهيرياجزيرةبش!ههالرومانشثدهالذيالأضمالرصيف Augsالذيالطروهو

إلىالأندلسموسطةليخترلىالرومانشيده،الأضمالرصيفوطريقالطمى،بلمحجةصف

بحكم،المدنبهقية!رطبةتربططرقهنلاوكلألتإستجة،مدينةعيهتقعالذيوهوجنولها،

هذهوكانتلهإممتجة)3(.ماراالخضراءالجزيرةإلىكرطلهةمنالطررومنهاالحكممركزكونها

ألطيدوكهاالأبوالي،منالصيدولهامزدوج5رويطوفهاوالمناعةالحصلألةشديدةالمدينة

إممتجة()5(دي!هرهالحرةبالقلعةيصفدفاعيكرجأهمهاالمصارية)"(منالمناثمأتهن

متنوعةثر!ةمدينةوهي)6("للملاحةصالحاكانالذيشنيلنهرعىوقنطرةواديرة،وكنلألم!

أيديفيسقطتو!والبحر)7(،اللرفى!دبينجمصلهانهاوصفتحتىاثتصادية،المصادر

)8(.قشتالةملكالثالثفرنلألدوعهدفيام،هـ/662237سنةالقفمتاليين

بورسصد.حاهعةالآدال!بكليةمسا!اسناذ)،(
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المعرثةقبلالبسيةالال!ت

نصر(لنيوسضبن)محمدلالنةالغاليعهدفيغرناطةمملكةانتهجت

مهادنةسياسةنصر!نيدولةمؤسسام()1232-273هـ(67)962-ا

الأندلسيةالمدنبضعلىالاستلاءفىومساءتهمللبقاءها،عىحفاظاالقاثمتاليين

قف!تالةملكام(ا-217252)سنةلمفدسفرديثاندومحمعاهدةكتدقامولذله،الهامة

الأحمر،لفىلأم!التصفىب!مقاثمتالةتعهدنصوصهامنكانامهـ/643245سنة

9(.أجيانمدينةتسلهممقابل

موففيفاثمتالهانمنالرغمفطى،الطرفينلدىوفوكدهأسلايهالاتفاقلهذاوكان

فيهدفهاإلىتصلأنكادتوثطخاصةضناطة،لممكةكالنممبةكيرىمملكةلأنهالوى،

الأندلسثةالمدنمنالط!دعلىاشيدمابطالألدلس،فيالإسحميالوجودعلىالقضاء

وبالنالي،المكيلإلاالمسئمونايديلىيتبقولمالألدلس،ليثراءااكئروالمناطقالكليرى،

لحلتتفرغلكيالصلحهذاقبلتولكنها،الهدفتح!لىنحومسثرتهاستطلالانفاقيههذهفإن

بعضرأىأخرىجهةومنجهة،منأهليةحربهنتطنيكانتحيث،الداخليةمفمكدما

كلجرةأءادانتقالبطضناطة،فيالسكانءدكئرةمنتخشىكلألتقاثمتالةأنالمؤرخين

ولماسك،بالمونلهلادمنوقربهالحصدنلالها،ومنإليها،الاثممالد4المدنمنالألدلسحلنمن

)"؟(.الاغباراثهذهلكلالهدنةعلىواففتلذل!بهاالداخليةالجبهة

علىيدهاتضعأناممتطاعتلقشتالةفبالنمملةللجانلهثن،فوأئدهالاتفاقلهذاوكان

الأحمربنىولاءضمنتأنبط)91(وحانوإشبيليةقرطبةمن!الألدلسيةالمدنمنالطيد

الألدلسبة.الأراضىمحىحملاطهافيلهاومساءذ"

اللجوءمنالممملمونفيهاتمكنطويلةفترةاستقرتفقد،غرناطةلمملكةلهلأنممهةأما

علبهااسنولىالنيالمدنمنالنلأرحبنالاكوياءالمحار!نمنءد6شفالوغرناطةإلى

الفواتأىادوزيادةالدفاعة،والاستحكاماتالتحصيناتزبادةمنضناطةونمكنت،الإسبان

)12(.هجوملأي1Aاسنطالصكرية

للمعركة:المباشرةالأسبا!

بفرناندووادمصوف،وديونفمتالهمد!(الثالثالرناندوهرندهالمل!وفاةلهط

54+المقدس Fernando،بالحكمالمكلوفالعاشرالفونسواللهنولىEl sabio

ومحىالإسلانى،الاستردادولماثمروعلدينهالحمام!شديدقانالذيام(282ا-)252

الم!وفنصر(بنيوسفبنمحمدبن)محمدضناطةحكمنولىففلألهالآخرالائجاه

10273)671-بالففيه - AV20-فيالدينىالحمام!نفسلد!هكانالذيام(3ا

هذهلإلهاءحانقدالوقتأنوبلدوالفنمتالى.الزحفأماموالوقوفأراضيهعىالحفاظ

إمبراطورمنصبعلىللحصولبالسعيانائمكلقدألفونسوالمل!انخاصة،المعاهدة

حقوقإعلانطريقعنم،0125سنةالثانىفردريكلي،المقدسةالرومانيةالإمبراطورية

وتسبباقتصادها،محىأثرمماذل!لتحقيىطمائلةأموالاالدولةوتكلفتسوابيا،دوقيةفيأمه
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لارا،دينونروبزعامة926.امسنةبدأتألفونعمو،سياسةضدلنبلاءئورةكيامفىذلك

)13(.الحكمالىالوصولفىطمعاالنبلاءالىSanchoسانشو)بنهوانضم

محمدالمملطاندفعالذيالوحيدالممييهىقاثمتالةلمملكةاخلية1الظروفتكنلم

أشقيلولة)14(بنيمعثشثالهتحالفولكن،الحربوإ!نالهدنةوق!لىالتفكيرإلىالفقيه

لمولكنه،معهمالتحالفوقفالفونسومنطلبقدالأحمرابنوكان،الحكمفينلأر!هالذين

سنويةضريبةبديطاللههأللونسووأنخاصة،الهدنةوقففىرئيسياعاملاذلدفكانيوافق

بنىمعالتحالفألفونسوجددبينماالقاثمتاليين،النهلاءمقاطعةعيهاشترطكما،عالية

القضاءيهدفلمخططئكلضتالتيضناطةمملكةعىخطورةفمىء.!اثمكلوهوأشكيلولة،

المملالةالمض!ةالممماندةصدفعهاسللبحثمماأشقيلوله)011وبنيالقشتاليينقهلمنعثها

الألدلس.فيالعمبامميةالساحهعىئوازنلصل،مرين!نيدولةفى

الئممالليالإسبانلهيقومحصورةمنضلة،كانتضناطةمملكةأنبالذكروالجدبر

عىكانمؤسسسهاأنولابد،قرنينهناكثراممتمرتذل!منوبالرغم،الجنوبفىوالبحر

استقلثمله،مساعدتهمضممنإفريقيافيالحفصثينباسمدعاحيثالذكاء،منكهيرقدر

منوتمكن،أراضيهعلىفحافظقشتالةمعوتحالفالحفصى)16(زكرياابووفاةليغهم

محىفحصلالوادجمدبنىتلمسانملوكمعأيضاونحالف،جيشهوبناءبلادهتقوية

مىنتهم)!1(.

المضبفىجديدةفوةلظهور،الفقيهمحمدابنهعهدفينعرتالظروفولكن

معالنزاعاحتدامبطخاصةمعها،يتعاونأنلهلابدفكانالمرينللت)18(،دولةوهياكصى

محىالسيطرةلاممتكمالوسيها،قشتالةمعالملهاشرالاصطداممنوالتخوفأشقيلولة،بنى

أشقيلولة.لهنيمعوتحالفهاالألدلس

للكلهيةمرينبنىدولةدفصالتيالأسبالطمنالطيدهنلافإن،أخرىجهةومن

الجهادنقطةمحىتركزالصلهيةفالمصادرأشقيلولة،وبنىالأحمرالنكبلمنللحربالدصة

الأندلس،للادعنوالدفاعحدودهملحمايةالألدلم!يين،ممماءةفيالمغاربةعىكتيالذي

بنيدفصالتيالوحيدةهيلكنلمالدينيةالأسباليأنإلىالغسيحثةالمصادرتشيربينما

مرين،لنيدولةإليهاتتوقكانتالتىالمميطرةإلىالتطلعولكنالنداء،ثلبيةإلىمرين

الأهميةإلىبالإضافةالإسلاهي،الؤلىحكمواالذينالموحدينملكترثأنفىوالحلم

كيوببنببنهاالتحالفوراءالدافعهو-طاونجبللمضيئواحنصاديةالاممتراتبجبة

وهيام)02(هـ/673275سنةسجلماسهعلىلفومريناممتيلاءولكل.لهطفيما)9؟(أشقيلولة

المدنعلىمميطرتهاذلكويؤكدالئجارة،طرر!3للاستيلاءلهمدافعاكانالذهي،مصدر
السبطرةنحولحدجاهالأرضنيينمادفعوهو21(،وطنجةوملبلةسبتةالمضيى:محىالمطلة

إفريقياشمالعلىللاممتيلاءالكفمتاليينلدىالدافعنفسوهووالمؤب)23(،سجلماسةعى

.)23(

الذكو،الآنفةلخممباب،الأهميةمنالدرجةنفسعيآخر،سببإضاثةالممكنومن

الإسبلأليالزحفتزايدمعثوتهوتضاءل،الأندلسيعشهكانلذيالحرجالوضعأنوهو
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مملكةعىالحفاولفيالسا!ةأرادواولذلك،ودولتهمملكهمعىخفميةفئمرينبنىجكل

تصضتالمض!ةسلامدينةأنخاصةالإسبلألية،الممال!ولهينلهينهمحاجزالالكونضناطة

علىالإستيلاءعىمرينبنىحرصذل!يؤكدومماام)"2(.هـ/6580261سنة،للهجوم

هواجهةلىوالوقوعضناطهمملكةلسكو،احتساباحدودها،وتامينوطنجه،سبتههدينتي

القفمتاليلن)25(.

للمعركة:اداتالإستعة

ا،نةعمى:فيال!فوقيال!وقكعاألسيطرة+أ

-)673المرينيالحقعدبنيتولييوسفأبىالسلالانعىالعمفاراتتوالت

2)4هـ(685 Vالألدلسصللدفاعأشقيلولةولفيالأحمرالنالجلأسين:منام(286-ا

الأحمرابنعىائمترولولكنهالجهاد،لدصىيوسفأبواستجابممتالة،علىوالهجوم

0،4+ه")27(ورند(Tarifa)62كطريفالألدلس،منالجنومةالحصونبضصله)شلأرل

128)الخضراءوالجزيرة Al gecirasوكالفكلالجروش،منهاتنطلقعسكريةكوا!لئصهح

أراد)92(مالهتم

إستطلامية:ثملةإريطل--

حملةإرسالوهؤ:المسلمونعيهاغادالذيالأسلوبيوسفأبواستخدم

لطصوكان،زيانألورالهنه!يادةتحتمقاكل،آلافخعممةفوامهاالألدلسنحواستطلاعة

الخضراءالجزيرةإلىوالمملهايابالقانممحملاوعادكادس)03(إلىالمجازفرضةمنالجيش

للمملطانمبشرةالحملةنتانحفكانت)؟3(للقواتمصمكراأوللتجمعمركزاالصثىاتخذهاالتى

هـ/67303سنةشوالنىفاسمدينةمنخرجقدوكان)32(الأندلسإلىبالبورالمرينى

أبوسبتةواليأمرثمزرع،أبيابنإشارةحسب،طنجةإلىوصلحتىم1275مارس

الجياثىعثها!حرأسطولالكىعشرينفجهزمحهاد،الأسطيلبتجهيز33(النرلى)القاسم

ام)"3(.275مابو13هـ/673سنةالكطةذي16في،طريفبجزيرةنزلالذيالمؤبي

:ممم!اقالواهـملو&كبينيموم!اهـنةعتة--

بنتاشفينحفيدهارسلالألللس؟لىالوضععىيقولييوسفأبواطمئنأنبط

قبلدولنهيومنحتىالصلحبتديطاللهلكمعمان،مل!زيان!نيضراسنإلىالواحدجمد

)35(.المؤبلعدفىالاستثرارمنجووسادبينهماالصلحتموبالفكل،الأندلسإلىالائجاه

الضراو:الجزيرةموثمر-د

ومعهسرا،طريفجزيرةإلىالمجلأرهمرمنالمنصوريوسفابوالمملطانجمر

ح!ثالخضراءالجزيرةإلىانت!ثم)31(للحربجثوشهوجهؤ،دولتهوخدامووزراءهخاصته

المربنيبضوببوسفأبىفيوالمنملكة،J.#Lالنصامحاركةمحىالمتففةالفوىاجنمص

صاحبإسحاىأبووأخط،مالكهصاحيأشقلولهابنمحمدوابوالأحمربنالفكيهومحمد

وبنيالأحمرابنلثنالنفاموروأرجئت،الحربحولالمفاوضاتوثمثآش،وادي

بأنذل!اللهضىوفعر)37(،حكمهمقرإلىمنهمكلواتجهالأحمر،ابناضمببشكلأشقيلوله
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واشصهأضملههمماالفقط،كمحمدئمأولااشقيلولهببنىالتقىقدلمرينييوسفأبا

شؤونفيالمرينىالعملطانتدخلالأحمرابن!بسببأنآخرونيرىلجنما)38(،بالإهانة

أشقيلولة)93(.!نىمعوتحالفههر!هة،!مورةالأندلس

الموتمر،منالحقيقيالهدفهويكنلمالممياسهةالماثمكلاتحلانالواضحوهن

الجيوشتتجهبانالقواتوتقمميمالمصكة،خطةتنفيذعىالاتفاقإلىيهدفكانولكنه

ويؤكدالطو،محىالقبضةلإحكامجيانإلىالألدلسيةالجيوث!تتجه!ينماقرط!ة،إلىالمضبية

فىالطرفيناشترادمنيخشىيوسفأباالمسلمينأميرجكلالمؤتمرهذاانالباحثينبض

محمداثمتراولإلىالمقريإشارةهنالرغممحي)04(،ثقطكواتهمحىالاغمادويقرر،كةالمص

ومنكة)2"(المصفيأشقيلولة!نىإشتراكإلىزرعأكىاثنوإشارةالمصكة)؟4(،فىالففه

للمرينيين.كانالمكلكةهذهفيالرنبمميوالدوراكبرالاغمادأنالواضح

:القواتثشة+!

لنلأرحةلصبيةالقهائلوكانتللحرلط،القواتكحشدالمنصورالمرينيالمملطان!ام

والسلبالطرقوقطعوالتخريبالإفسادسياسةفتهجتقد،الموحدين!مرفي،المضلىإلى

هذهمنكبيرا!داثحاثمدطاقلالهم،وتوجيهقدراتهممنلبادةالجهادبىفدعاهموالنهي

أبنوصفو!د،LAC-النفيروكانواللهربر،والمتطوعينالمرينيةالقبائلإلىبالإضافة،القبائل

6فوجليفوجا!جوزونالناسفكاندوارهوأهلأجنادهتجو!زفىوأخذ)ذلكزرعأبى

الأندلسفىواستقروالهالجوازالناستكاملفلماطاثفة،ب!وطالفة،قبيلةبطوقبيلة

()3"(.الخضراءالجزيرةإلىطريفمد!نةمنلههاالمسلمينعساكروانتشرت

للمعركةالأندلسىالإستعةادأما

ابنواستكل،للحربدائماستصادحالةفىكانالآونةهذهفيالألدلسأنالحقيفة

وتنظيمهبتقويتهوالاهتمامبالغةغايةبالجياثىالاغناءفي!شتالةمعالهدنةفترةالأحمر

قامكما`t(الفقط)"محممدالمملطانمنكليرباهتمامحظيتالتىالفرسانفرقةوخاصة

المراقبةج411-1الدفاعة،والأبراجوالقلاعالحصونمنالديدلإنشاب!غرناطهبتحصين

الؤاه،ماثمهخةوجودإلىبالإضافةضناطة)45(،صدلاعيحزاموتشكيلالصو،حركةلترصد

لنيمعالؤناطىالجيشاتحادوتمالأحمر،بنىلمسا!ةجاعتمضلجةزناتيةق!ائلوهي

الؤاة)46(.لماثميخةالطياوالقيادةإشقيلوله

المعوكة:أثداث

الطلائ!ةمرثذ

كونكماالطو،يفاجثواحتىسراالكليرلواديمنطقةإلىالمريثيةالجيوشانطلقت

الفوةهذهقيادةعلىيوسفالفهوجكل،جنديالآفخمممةفوامهافوةالمنصورادل!وسف

مستخدمة،بيةالكلوالقبلأللمرينلهنىجيشمنالقوةهذهوتألفتالطو،أحواللاسنطلاع

فوصلواالأدلاءمعهماصطحبواوقد،ومباغتهبالطووالنتكوالنهبوالسلبالتخريباسلوب

وبياسة"(1لمدور)8حصنإلىووصلوا!عليهواسئولوا،قرط!ةأحوازعلىبلمه)47(حصنإلى
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ستعلىواستولواوثمبيلية،كرطهةبينالمقورة)51(حصنإلىوصلواكمأ).!(،وابذة)94(

وصلواحتىوألى،والحرقوالتخريبوالنهيالعملبوواصلواأمناء،عيهاووض!افرى

تموم،يطوبيوسفابوات!هعهاالتىالصكريه،الخطهأني!ضحذلدومنخ(.إشجة)2إلى

الجيشدورأما.الحربيدا!ةقبلالمغويةروحهلإضعافالحشمن!فرقةالطوإرهاليعلى

الوصوليهدفوكانوجيان،ضناطةبينالطر!عىالإغاراتلىواضحافكانالألدلعمي

وإشمهيلية)53(قرطبةببنالواقعةالمنطقةالإغاراتوشملت،الاتفالىحسيجيانإلى

سعركة:التشقاياادالإسعقة

وصولبصإلايحدثلمالقفمتالي،للجلألببالنممبةكة،للمصالاستطادأنالواضحمن

ألفونسووكان،والنهبوالسليكالتخريبوقهامهالكهير،الواديمنطقةإليالإسلامىالجيش

قوامهاقىةفىالقشتاليالحيث!فاحتاثمدفرنمما)"ه(،فيالبابامعمفاوضاتيقدالوقتذلهفى

أ*55لارادينونيوالقالدعيهالفونسووعن،راجلالفوستينلارسألفثلاطين

Don Gonzalo De Laraقط،!هزملمالذي،جيوشهعىوالمفوض،ابنتهزوجوهو

وثدلذنونبة(،مصكةوفبلإليهكةالمص)ونسلهتذننهمباسالصلهيةالمصادرفيوصف

نونيوأما)55("الأندلسيينالجواسيسأحدطررصالإسلا!يالحيث!إلىالأخبارهذهوصلت

هجماتبأن!اءفرناندوإلىوأرسلالمنطفة،المسلمينهاجمحينماقرطبةفىفكانلارادي

)6"(.البحارةوجهزوالنللاءالأمراءإلىأرسلوالذيالإسلامىالجيش

:اسقمثطويثريىمجلسمقة

(ءدصالألباءوصلتأنبصاستاثماريهجلسلتدي!وبأبويوسفالسلطاندعا

،قواهحشدالذيالطوللقاءالمتهعةالخطةحولللالفاقوزلكالقثمتالي،الجصواستطادت

مرينلفىشررخوهم،الشورةأخذفيوترتيبهاالمحاربةالغاصرالذخيرةصاحبرشو!

وقدوالصلحاء)57(،والفقهاءوالأصازالألدلسيينوالثكةالمفوعةوشيوخالصليوشثوخ

حيثالمصكة،هذهفيالجوامم!سدورجليايظهركما.الجيشهذافيال!بلىالعكور!!تضح

الأمرولشقرالجيوشرأياخذفالهحال؟ايةعىالمعملم!،لهمليعمتطالصواصاروصلوا

الطو.لقاءفيوالثباتكالصلهرالمنصورالسلطانونصحهمالعدال،عى

المعرثة:أثةاث

ماةAفر!ةوهىالمقدمةعىافوجكلالجياث!،يوسفأبوالمسلمينأميرترأس

الجيوشعىخطبةألقىقدالمنصورالسلطانوكان،الجيشوسطفيفكانهوأماوالرجالة،

توضأكمابدر،يوموسلمعطافهصلىالرسولألظهاالتيالخطبةنفسوهىكةالمصقهل

)58(.لديهمالمفويةالروحرفعفيالأثرغيملهذافكانالصو،ل!اءق!لركقينوصلى

الق!دوكانالجيثى،وغاصرلفرقوضا!مامخسةإلىفقسمالكلمتالىالجيث!أما

الجياثىمقدمةفيوضعوف،والأسلحةالطدكثرةعلىلجينمهواغمدالجيثى،وسطفي

عىقهلمةخطتهموكلألتوالأ!م،والأبوا!بالهنودجياثمهواصطحب،والرماةالرجال
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خطةنفسوهي95()(صفوفاصفوفا)الصليةالمصادراحدإشارةحسب،المتراصةالصفوف

نفريبا.المسلمبن

زناتهوراجص)خلدوناينإليهأنمارالمكلكةهذه!ىهامدورالزناتيةللفرممانكان

يصفبماوجاعتدينها،عنوالذبرسهاطاعةفىوأطتهممهاوتحركتلمهاوصبصلألرها

)"6(.ومواففها....(مقاملالهافىوللاثهاباسهامن

القالدوقتلبالهذيمةالقاثمتاليينومنيحليفا-للمسلعين،النصروكانالجيشانالتقى

Donضسجيلدونتيينوتملارا،دينونيو Gel Gomesوكانللجياث!)؟6("قائدا

الاسلهانمنكبيرءد!تلكماكة،المصضحايامنأراجونديسانشودونطليطلةأسقف

أنممابتكبيرةكانتالاممهانيالجيشخممانبرانالواضحومن،تحديدهفيالمصادراخطفت

دىأنإلىزرع(لهىابنفاشارالم!الفةمننوعانتابهاحتىوصفها،فيالصبيةالمصادر

وأذنواعلطالمسلمونطلعجبلشكلعىاجتم!اراس،ألفغمرثملأليةمنأكثرالضحايا

واشار)63(كتيلألافستةحواليالضحاياىدأن!كرخلدونابنأماالصر)62(،لصلاة

ألفا)"6(.اربحنإلىوصللضحايا!دأنإلىالمقري

فذكرتحديدها،فىالمصادراختلفتدالثلةأ!ادهمفكانتالإسحىالجيشخسانرأما

،الصبمنوسبعة،مرينبنىمنسئةلينهممنجندياوعث!ر!نأربعةلايتجاوزعددهمأن

حدودفىأنهمالمصادرلضذكرتبينما)65(الأندلسيينمنوثلاثة،المطوعينمنوتغانية

ذلكشيزيدالضحايا!دوأن،المبالغةمنشيئذلدفييكونوربماجنديا)66(.الثخطين

.)67(

الخضراءالجزيرةإلىالمنتصرةبجيوشه)المنصور(يقوبأبوالممملميناميرعاد

الضفىالقاسمأبووكتبكالنصر،يباثمرهمالطوةبلاررإلىأرسلهاوخطاباتكبيراحتف!فى

محملةالجيوشدخلثو!دالؤوة)68("هذهبانباءالمونبفىوالصلحاءالفقهاءإلىخطابات

منألفماثةال!وةهذهمنالقلألممبلغ)كبيرةبأعدادالمننوعةوالأسلحةوالسبىبالقائم

ومنرئحون،وثمانمالةألافسهعةالأسارىومن،الس!ىمنألفاوعاثمرينوأرلعةاللهقر

ممهمللراجل،بالطلبينهمالقا"لمالممملمىأهيرووزع)96(،وممتمالة(عشراارلعةالكراع

دىنونبوالظندرأسأرسلكما).!(،الماللبيتالخمسأخذأنبط،سهمانوالفارسدواح

)71(.أليهتقريالألفونسووأرسلهاعلرهاالذيالآحمرالنبىلارا

عاصمةإشليليةإلىالخضراءالجزيرةمنمئوجهةلحملةالمرينثةالجيوشعادث

طلبحتىالمدينةحولالحصارضارلهةوالإفسادوالحررالنخريليسياسةنفسمتبعةقائمدالة،

لقاثمتالةالصكريةابفيادةمركز)72(شريشإلىواتجهالسلطانعيهفوافقالصلعاهلها

طلبإلىرهبلألهااضطرحتى،إشبيليةليمافطهمعهاوفكل،أيامئحثةمدةأيضاوحاصرها

)73(.الصلع

عىالوصىبهىالهذبمةأنلهاءوصلثفحينماالقشئالي،الجيشمحىالنجداتتوالت

فهب،وتوليمرضولكنهلدفاعليواصلبقواتهاتجهثيردا،لاديفيرنلألدودونالوش
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النقاولفيرجالهوضعالذيسالضو،دونالأميرالصش،علىوخليقتهأخوهلنجدته

)4!(.إشيثليةإلىالوصولصوحاجزاالإستراتيجية

ي1يشردوالمأنهمإلاكه،المصفىالممملموانحققهالذيالباهرالاشصار.ولرغم

أسملاتصمياسةاتبىالللالئدلس،حصارهاأوعيهاالهجومتمالتيالمدنمنمدينة

إشبيليةإس!عادةلإمكلألهموكانالآخر،للجلألبا!تصاديوالإضعاف،والنيوالعمليالخاطفة

إلىالوصولإسنجة.محىالهجوممنيهدفاووء!ولطكانوإذاالحصار.فنرةطالتإذا

وأكتفىللمعملمينيشردهالم!لكنه)75(الكتاباتكضىتاث!ميركماالقشتاليدن،عاصمةإئمبيلية

لها.اكثصاديكالحصار

جهلمضيئفيبحريةمناورةحدوثإلىالإسلهانيةالمصادراحدفيإشارإتوهنلا

!حالانقبلالمضلطإلىووردةإثمبيليةصالحصارف!عىالإسلا!يالجينىاجلهرتطارو

لمأمروهوالمضيىلإغصسلألشوا!نهأرسلألفونمموأنإلىوشيرمملكتة،ولطن!نه

غدالمرينىالمملطانلأنالميالغة،منشيلاذلكلىانويلدوالصكية،المصادرليإلطيشر

عرثم،وطريفالخضراءالجزيرةفىقواتوترور)!3(ال!نيةمدينةبنىثمإنم!ثليهمعصلحا

الأعمال.هذهكلأداءمنتعكنماالمضيىفيخطرهنلاكانولوالمونب،إلى

المعركة:فطالعسكريةالنواثي

المرينيوننجحوكدالنصر،ركاثزمنأساسيةركيزةللمصكةالحربيالتكني!يغبر

الحملةفيجلياذلدوظهر،والمفاجأةالسر!يةغصريعىفاغمدواكة،المصخطةإحكامفى

إلىز!انمنديلأبوالفهحيادةيصولى،يوسفأبوالم!سثنأميرارسلهاالتيالاممتطلاجمه

لهجماتهالفاثمتالينفاجأحيثووسف،اكهكثادةالطعع،كحملةصفتالتىوالحملة،قادس

وميمنةوقلبوهؤخرةمقدمةإلىالجيشنقمميمانكماالكلير.الواديمنطقةعى

ثا!لداوابنه)08("الحراسةلرقةوحولهالرابة)9؟"حاملاال!يفىالفاثدووجود)78("وميسرة

والفر،الكرإسلوبوات!اعالعيشتتونطام،الحربىالمجلسكدأنكماللمضمة)82(،

رالنهب)82(والمملبوالحرق.والقر!المدنبتخريباكتصاديالإضعافسياسةواستخد)م

لطوطلAلارالصكريةالقيادةمركزوشربثىالقاثمتالثة،العاصمةإثمبيليةمد!نةوصار

بلجديدةليستأهوركلها-سلبىلفمكلاقتصادهعىوالتأئيرالمفويةروحهوإضعاف

النصر.صاملمنعاملاكلألتواق)83("والموحدينالمرابطين!مريمئذصلت

الأسرىكافةبوضعتضمىالتىالصكريةالإجراءاتكضىالمر!نيون6لخذكذلك

اوالجيشحركةلائ!أىحتىأمناءأوحرسوعيها،الأماميةالصوولمنلاىداخلوالقثم

)84(.الكفمتاليالجبشعيهايستولي

لىواغمد)"8(المكيلىايضاالقلألدوكانالخماممية،الخطةنفسلقثمتاليالجساسنخدم

.(86)ييطولإرهابالكثرةمحىخطته

الفواءيحميالمرينيفالأسطولللجلألهبن،كةللمصالهحريالتأمقإغالبمكنلا

الألدلسيوالأسطول)82(،طريفوجزيرةووندهالخضراءالجزيرةوهى،الجنوبفيالصكرية
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اللهصفيالسلمينالقر!منةوانتثمارآشوواديمالقةفىاكلرلدلسشرلىلهحماية!قوم

مناورةإلىالعمميحيةالمصادربضىوتاثمير)88(،المسيحيةالموانىءعىوالإغارةالمتوسط

إشبيلية،صالحصارفكعىالمرينىالسلطانأج!رتطارر!جبلمض!غدحدثتلهحرية

المونبي)9"(ولكنالجيشمحىللضظالكائمتاليةالقواتقبلمنالمض!غلوتمأنهرذكلل

السلطانمنالصلعطلبواإشبيليةرهبانأنتؤكدبلذل!،إلىتشرلمالصبيةالمصادر

المرينى)09(.

التيوالأسلحةوممهوغلامرهالجيشلمراتبتفصيلىوصفلهصددهناولسنا

والجلأسوالأندلسى،المضس!شقطالإسلاص،الحان!يالجانهين:يخصفيما!شخدمهاكانوا

ولكنيالتفصيل،لهاوالتصضالأمورهذهكلوصففىاسهلتكتاباتهنادلأنالقشتلي

لبالنعمبةللمصفة،كامقتصوروضعبضض،البحثيخدمفيمالها،الممر،لالتصضنكتفى

والقيكةرنيس"قبيلةلكلفكانالمؤبي،الجيشفىموحدةلكنلمالقيكةفإر:الجيشلمراتب

لهالقائدويحيطبهم)19(،نسبصلةعلىهومنأومرينبنيقبائلرجاللكلهارتكونالطيا

الألدلسىالجيشاما)29(الوصفانأوالدوارباهلت!سىالأندلع!جندمنالحراسمنطالفة

الصبيةعلىقامتاالدولتينلأنوصنعائه)39(السلطانأفارلطفيأيضامحصورةالطيافالقيادة

)49(.والظ!ة

وأشباخكبارأشياخإلىالعكقاثمنديففسمهالهىالمونالجيشفىالجندمرانبأما

الأندلسيللجيشوبالنسبةالفرنح)59(،الطوجمنوجمرهمالألدلسيينمنالجندعامةثمصغار

ومؤبى،السلطانقرابةفيمحصورةقيادتهوتكونأندلسى:صنفينإلىالخطثيابننياثمير

بضويئميرالقبانل)69(،كادةيحنالذيهوالأعىوالقالد،مرينبنيفىهحصورةوقيادته

إلىالمرتدةوالحضاريةالجضافيةالخصوصيةمعمتناسيالتضمعهذاأنإلىالباحثين

.)79(الوطنيةالسيادة

وهمالأخرىوالقبائلموينلنىهقالكةمنمكونفإنهالمضبي،الجياثىلفرقفبالنسلهة

وفرقة،فارسوخمسمائةألفحوألىوهمالأغزاز)89(ولرقةالبادبة،فرقةوتسمى،الفرسان

إلىإضافة)99(،وهنديةويمنيةشاميةعناصرإلىثالإضافة،الأندلسجندمنوهمالرماه

النصبارىالجيثىغاصرومنالألدلس،جندمنوتتألفالنثمالهةوفرفة،والخصيانالممالي!

الحرسأوالوصفانطالفةإلىيالإضافة)001("النصارىربضبسمىيهمخاصمصكرولهم

منهافالفرقالجثائى،وفرقالجياث!غاصرلينفرقاهنلاأنيتضحذلدومن)101(.الخاص

ورجالة،خفيفةوفرسانثقيلةفرسانوهم،الفريقينسالرفيتطوعيوماهونظاسماهو

فيريكونواوالرماةواحد،بسلاحكاملغيروراجلبأمملحة،كاملراجلإلىمقسمبنوهم

الجهش)201(مكدمة

)فدعاتحديداالمصكةهذهفىالمفمتركةالغاصرإلىالسنيةالذخيرةصاحبأشاروقد

!مكرهفىومنوالأصازالألدلسوفوادالصبوأهراءمرينكىكبانلأشياخالسلمينام!

لقاءفىالصليكونكيفليشاورهمالمتطوعبنوشيوخهموالكلاثلوالصلحاءالفكهاءمن

فرقإلىبالإضافة،للجيشومرافقتهموالصلحاءالفقهاءوجوديوضحالنصوهذاا(الطو()3"
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أخرىغاصرإضافةوبمكنالقباثل،هذهشيوخكيادةتحتالبربريةالقلهاللمقالمنطوعن

الثمصأحبواالمرينينوأنخاصةالجيض،لدىالحعاسةلإثارةاءالشصوهم:الجيائ!إلى

الطوةبرإلىالجياث!را!منلكثوةللمصكةكاملاوصنااءالشصتروواحتىلط،ورل!ا

-)401(

ويحتويكهير،!إلىالمونبىالجياثىغاصرتائمههفغاصرهالأندلسىالجيشأما

محمدالسلطانمنلالغااهتماماالفرقةهذهنالتوتدالألدلممين،منوهيالنرسانفرفةعلى

الحرسوهموالممالي!مصر،منالموحدونجلبهمالذينالأصازj،الإشارةسبع!كماالفقيه

كحرسمنهمجزءاستخدامإلىإشارةوهناول،النصارىغاصرإلىإضالةلهالقائد،الخاص

شيخةإلىبالإضافة)5.؟(.كيرىاندلمميةلهيوتاتإلىينتمىأنلابدرلثممهمولكن،للسلطان

القيادةل!كانتالذ!فمقيلولةو!نىالقالل6201(،عىالقادة!ينونالذينهموهؤلاءالؤاه

فييكونونماوغالبا،للجيشالتجارمرالقةولالضلايهلدلس،شرقلحنايةوذل!،الكبرى

منالمهنأرباببضوالأطهاءنواصإلىإضافة)701(،أيديهمنحتمايثعكللفمراءالساقة

1(.والبنالثن)8"والحداد!نالنجار!

أمروهوالإسلام!ة،للجيوشللجنديةديوانوجودعنالتفصيلإلىبحاجةلممنا

مرتهاتتحديدومهمته،الإسبانغهمواخذه،الخطاببنعمرالخليلة!مرمنذعطاغادوا

والألدلسالمضبفيالقادةاعتنىكماوغاصرهم)901("وألطبهماسمالهموتسجيلالجنود

صاحبوظيفةوهنلا،دوري!اثمكلالسلطانعىضوالكلالحرليعلىالجنودتدرشعى

1(.؟).الحربىالتموينضادةالاسهانيالجيئ!في!قابلهاكانالألدلسي،الجيشنيضالكل

الصرخكلالحربفيالأساسهيالفرسانفرقةكلألتالقاثمنالى:الجياثىأما

الرماهفرقةوبدأت،الجديعشرالثالثالقرنخكلاليهمالحاجةتع!بداتثمةعيiا

ولذلهـ،الثقيلةالفرسانفرقةبذل!المقصودانويلدو)112(.الفرسانمنأهميةاكثرلكون

الدروعيللحمونزنانةلرسانضارصوهىGenatesتعممىالفرسانمنفرقةظهرت

والكر)13؟(+والفرالحركةبممرعةم!وف!،المرتفعوالركالطالجلدبة

بالدراسة،المغيةكةالمصلزمنمعاركالاحكةنياستخدموا6لهمالمرجحمنولكن

المضبىوالتأسرالصكريالاحلكاوونتيجةجاء،الخفيفةالفرسكأوزنلالهفرساناممتخداملأن

نأيغىوهذاالألدلس،إلىالمونبيالجيث!منالآولال!ربطحدثأمروهوقشتاله،عى

تقومالتىالزناتيةالفرسانوهو،!وبهمأشاءبهاشتوواخاصاقااممتخدمالمرينيالجيائى

الجلد!ةالدروعذل!محىساءهم،الحروبفىوالفرالكرونظامالسريعةوالوثلاتبالحركات

ومنكة،المصهذهفيمرألأولالاسلانصلهوفا(،المرنفع)"االركاليذاثالخشةوالخيل

أسثاليمنسبلاكان4الزناتيةالفرسانوبينالقثمتاليةالثقلةالفرسانبينالفارقانالمرجح

جبوشهمفىالخدفةالفرسانكصرإضافةالىالفنمنالببندلعمماإسنجة،مصكةفيالنصر

بلاءاابئواوالذينالضاه،بمشيخةالمصوفينالزنلاليةفرقةصفوافثداكلهلدلسيونأماذلد.بط
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!اثمتالةمنخرجتحثمودفهن!المصكة،فيالماثمتركةالإسبانثةللغاصرلالنسلهةاما

الذينالملدفرممانجع!طليطلةأساقفةرنسودعامنطو!ن،أنهمالوفمحومنولبون،

رلاحكلعةقاثدبدصةجياناساهةرئيس!امكما،رباحومعةطليطلةفيعاشوا

i(.1ومارتس)6

حماسااكثرالفرقوهىالقئمتالثة،الجيوشفيرئثسىدورالدينيةالفرسانلجماعاثكان

ترسخحيث،الجماعاتلهذهتطوراشهدالميلاديغرالثانيالقرنوأنخاصةللحرل!،

النصرانيةالقواتبينالصكرىالصراعفىاساسالاثمكلوأصبعالدينىالعامل

فرسانوجماعةرباحلالعةفرسانجماعة:الجماعاتهذهأشهرومن.c,والإسحمثة)17

إنحتىكة،المصهذهخكلالقاثمتالىالجياثىفىرليصىدورالجماغان8؟ا(ولهانينإمياث!أ

!لعةلرسانلجماعاتقالداكانإستجهمصكةفىالقثمتالي،الجيشقلألدلاراديتونيوالقمد

وكالاترافا6سانتايجو،القنمتال!ة:الصكريةالرهبانيةالجماعاتنشاطوكان)919(.رباح

012(.)السلمينضدالحدودمدنمحىوالاستيلاءالقئمتاليةالحدودصالدفاع،والقمطرة

كة،المصهذهفىالجيئ!منك!زءالمدجنينكاصراسنخدامأيضاالمرجحومن

سثوية،جزيةنظيركانمنهاالإغاءوأنالصكرية،الخدمةيتأديةملزهينكلألواأنهمخاصة

)؟12(.الصديةنسلقهمحدودفييقعللجيشلضمامهمأناليالمؤرخثنأحدوبشير

ائمتركتالتيالمتطوعةفرقمنكبيرىدعىاحتوىالجيشهذاأنالمؤكدومن

خرجذننهوعليمهمA-ipزجمموأن)خلدونابنغدوردماوبوضحهالمصكة،هذهفى

الستضرقينبضفإنحالأيةعلى(Tr()فوىفماالمحلكممنالنصرانيةبأممطللههمفي

فيمقيماكانالذيالعهدوليفرناندوهولههقامالذي،للحلالالنفيرهذاأنإلىاشار

ماكثينفكثواالنلاءوجميعلارادينونيوأماالإملراطور!ة،فيكانالفونعمولأن،سبروض

قلعةلقواتقاثدا!مفنهلارادينونيومنالائتين،منالنفيريكونوربما)23؟(قرط!هةفي

الإمبراطور.صوناثبأالعهدوليابصفتهوفودنلألدو6رباح

وهم:المصكةفيالمثمتركةالغاصرإلىالمستائمرقينقناباتأحدفطرتو!

)124(.والمورسوالفرساناكطاجمون

الطوالالصالملبسواالعكقاثشدي)وصفهقدالمرنيينزيفإن:الجيوشهذهزيوص

فىالخفافوللهسالهميوفوتعكدهمأكظفهمعىيلفونهاإحراماتفوقهاومنالكنانمن

يكنلمأنهالواضحومن(الخفمؤخرةفيحديدة)فوثهاالمهاميزويثمدونالأشةارجلهم

)125(.الصائمبلبسإلا!تمثزواولمزيهمفيمحددلونأومحددلباسللجند

وبلبسونفضفاضامعلنعما!رمزيامطفايليعمونفكانواالألدلسية:الجيوشزيوعن

طويلةورماحهمبسيطا،خوذأرؤسهمعىوبض!نالطوبلة،التروسويحملونالدروع

والفوساالسيفيشخدمالألدلسىوالفارطا6الخيلظ!ر.تضوالسروج!لضةوالأسنة

r(.1والخنجر)6والفأس

قاصراذل!يكنولمالقفمتالم)23!(لالزيالألدلسىالتأئرإلىالخطييالنأشاروقد

128المرابطينصمرمنذظهرالتأليرهذ)ولكنالأحمر،بنىعمرعى
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منبأربطةساقطمنالأسفلالجزءيكسوالفارسفكانالقشتاليةالجيوشزياما

منويتألفجسمهيكسوالذيالمزردوالدرع،الساقأسفلإلىالبركلةمنتمتدرالجلدالكماش

ألف،اليحمم92اسفلإلىمقدمها!متدطثةA"9.حديديةخوذهرامحمهومحىمطنيه،حلقات

هذاوبلطةحربةويمممددرعاوحمل،وسطهمحي!حزاممرلوطاسيفامعهوبحمل

التأثيرليهوالواض!زيها،إلىالإشارةس!هقفقدالخفيفةالفرسانأماالثقيلةللفرسانبالنسبة

.ايضا)03؟الأسلحةفيرلكنفئطلزيفيالنر!تينبينالتثمالههبكنولم،الإسلامي

الأسلحةبىالصليةالمصادرأشارتفتدكةالمصفىالستخدمةالأسلحةعنأما

والرماحوالمغافرالزرودأوالحديديةوالدروعالسيوفوهى:الطرفاناستخدمهاالتي

والتروس)الخوذ(والبيضاتالجلديةوالدروعوالمصفحات،والفؤوسوالعلاوالشانوالسهام

.jli،الأمداس Jjالنقبالآتواستخداموالدبالهات،وألصاداثواكلاشوالممدموالملاضج

ونجرها)؟3؟(الحصارأثناء

الصبيةبنوعيهاوالقسي،الطويلةوالرماحالجلديةالدروعاستخدم؟الأندلسيللجيشبالنممبة

وكان،والمفرقعاتالنفطو!واريرالبارودمكاحلالمونلىالجيشاستخدمكماواكرنجثة)132(

749هـ/673سنةسجلماسةعلىالاستيلاءفياممتخدموهاقدالمرينيؤن 1r ) Ply).

الجيشترا!قفرقةهنا!وكانت،والألويةوالأعلامالراياتالطرفانواممتخدم

القشتالى.الجيشفىلهاممالكةفرقةوهنا!الرا!ات)"13(حملةفرقةتمممىالألدلسي

حنى،الداخلالرحمنجمدعهدحنىالألدلسفى!ممتخدمالمممتقعالسفظلوفد

النضلذىالمقوسالمميفاممتخدامبداحيث،الميلاديعثمر/الثالثالهجريالسابعالقرن

الأسلحة!تجنبونوكانوا،الخفيفةالأسلحةفضلو)الأندلسالونأنالم!وفومن13(الواحدأه

السيفأوروبا:فيالمصوفةالهجوميةالأمملحةومنالأورولهين)136("عكسمحىالثقيلة

)!13(.النشابوقوسوالحرلهةالمزدوج

بوجودإلالاندقالطبولوكانت،والطبولواللهنودالألواىالإسلاسىالجياث!واممتخدم

رحيلغدأوكة،المصنهايةفيالانتصارعنإضلااأو6كةالمصيدا!ةفى)138(السلطان

والحطاتالفيثارةالإسبانىالجيشاممتخدملهينما)93؟(،الرحيللطبلصففيماالجيش

العثال)014(.الماءالحربيةوالأناشلد

الونناطيةفالسيوف،الطرفينلينالأسلحةانتقالساملاحدالتجاريالتبادلويغهر

تشالطهنلافإنولذااللوردية)142(،السيوفايهلدلساستوردتبينمااورولا)1"\(إلىانتمكت

اكدتهأهروهو،والإسبانيالألدلسى:الطرفينلهينالعمالوأسالييوالزيالأسلحةبين

المصادر.)3،1(

المعرثة:فيالنصركلىالإسلاميال!يمثىساكةتالتىالعوامل

أجناسهمبكلالمحاربينلدىالجهادفيالبامحةوالرنجةالدينيةالحماسةانالحفيقة-

الأمروهوالفمهادة،أوالنصرمتعنيناقهسلهيلفيالجهادرايةنجمعهم،وأصولهموفرقهم

-الجهادبىللنفيرلكبيةوالألدلسبالمونمنالمتطوجمنمنغيوةادأىتواكي-!نسرالذي

-!النصر.نحفيىفيرلبسيدورالهكان
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وفىالنصر،هذافيالأثرعلملهماكانوتدينهوورعهالقالدحماسةأنكما-

المصكة،قدلوصلاثهالمعملمينأميروضوءسواءذل!إلىمتطدةإشاراتالص!يةالنصوص

بدر،يوم)ص(الرسولدعاهالذيالدعاءjكة،المصقبثلألقاهاالتيالحماسيةوالخط!ة

ثبلوصلاتووضوهالحرلط،فيالجيشرأيلأخذعقدهالذيالاستشاريوالمجلس

الد!نيةللأجواءوأعادتهم،للقتالالجنودحمستالتىالأمورمنوكرهاكة)144(المص

الرانمدة.والخلافةالنهوة!مرفىسلألدةوللتالتىوالروحلألية

إدارتهوحسن،والحر!يةالعمثاسيةالمنصورالمرينيي!وب!وسفألهىالكالدحنكه-

الالتصار.فيمباشراسه!اكلألث-التنظثمعلىوضرته،الحربيةخطتهوإحكامللأمور

عىساىتصاملكلها،والسر!ةوالملهاغةالمفاجاةلغاصرالم!سوناستخدام-

الطو.صفوفوأربكتالاشصار

والالفسام،الفرقةأس!هابونبذ،الهدفلئحقيموتكلكهاوالألدلسيةالمضبيةالقواتتجمع-

النصر.لتحقلىالرئبسيةألىاملمن

المصادرفيوردماحسيوالقشتالية،الإسديةالجروشبينالطديالفارقبرغم-

استخدمهالذىالبارودمملاح(نالمرجحمنفإنهالملهالغات،لضىيشولههكانوإنالص!ية،

كةالمصهذهفىاستخدم!دام،274هـ/673ممنةصمجلمدطعىالهجومفىالمر!نيون

/بذل!.*المصادرتصريحءمبرغمالألدلس،بىللمرينحدنالأولالبورتمثلالتي

المؤ!يالجياث!وأنخاصةالمصكة،سيرخطتوجيهفيالأدلاءدورإغاليمكنولا-

أمبربنبوسفكادهاالتىالطلاعحعلةفيممواءالألدلس،فىبالطرقدرايةلدبهلثست

(Iilأ!ضا)الطرلىلمصفةبالأدلاءالقاثمتاللونواستعان"O"(المنصور)يطوبالممملمين

وكانللاصتطاد)147(،الإسحميللجيضالفرصةوإعلاءالصو،أخبارجليفيوالجواسس

يصلونالذيناليهودغاصرمنغالهاوكلألواأيضا،لالجواسيس!عمتينالمسيحيالجاني

عيهاحصلالتيالمغلالمعىبالحفاظالمخلفينوالأمناء"(I:)8والإسهانيةالصبيهاللغين

المقدهةفىتوضعالمغانموكالتالكبير)9"ا(الواديمنطثةعلىالهجماتهنالمرينيالجيش

الجيوشا.امام

المعركة:علىالمترتبالنتائ!

الأولالبورصننحما:هرينبنيلصالحالعصكةعىترنبتالنىالننالحأهم-

مدينةوهيصيدة!ا!ةوإنثماءثوا-،ثلاثليا!)مهاتثلهيتوهوالألدلسالىللمرينيين

البنية.

دولته،علىالشيهمحمدالسلطان.تأنب!وضمتالة،ضناطةيقالعقاتصدة-
أرسلالنصرتحفقحينماأنهحتىأشقثلولةجبببمشمعوتحالفهممرينبنىكأطماعوأحس

وأرسلهافطرهاالقفمتالض،عىبلأنصرليفتخرلارادينونيورأسالمنصوريوسفأبوله

طريفسقو،:التحالفهذانتيجةوكانمنه)51؟(والتقربإرضاءهمحاولاألفونمموإلى

سلسلةعىقائمة111,,1;هذهوك!لت)152(.طارقلج!لالقشتالينواحتكلالخضراءوالجزيرة
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ضمنحنصولنونلمسانومملكةأرا!ن)53؟(دخلتولذا،المصالحوفقالتحالفاتمن

)154(.السياسىوالذكاءالصمكريالضضإلىذل!ال!هضوأرجعحلفائه

لهنيحكمتحتوكانت،مالقةمدينةعلىيضولييوسفألوالدمرينىالسلطكاستيلاء-

الذييوسفلألىأشقيلولةبنىعنهافتنازلأشقيلولة،بنمحمدابوحاكعهاتوفيثمأشقيلولة

/676!سنةالثلألي،جمورهالأندلسإلىجمرحتىحكمهافيغهينوليمنأرسل

تاثمكلحيث،الأهميةمنالمد!نةهذهبهتتمتعلما،الخطورةلىغايةأمروهو)015(ام277

فىالممفنلصناعةدراولها،البحريةللقيادةومركزاالألدلس،منألائمر!يللجزءحماية

استغكلإلىالمستاثمرقينكتاباتوتاثمثروكحري)Y-4)156دفاعيحصنفهيولذاالألدلس،

مالقةعلىالإستيلاءثىأطماعهلتحقىأشقيلولةوبنيالأحمراثنلثنللخح!يوممفأبو

)57؟(.

هذهفىواستخدامهالمؤبيالجيشمعالألدلسإلىالبارودسلاحدخولالعحتملمن-

)58؟(.الأندلسيةالأسلحةتطورفيالأثرغيملهكانمماأورولها،إلىيصلأن!بلكة،المص

منحاكماعيهاوعنعمكرية،كقا!ةالخضراءالجزيرةبجوارالهنيةمدينةبناء-

الذينالخضراءالجزيرةسكانعنلهعداللجنود،ومص!كراالصكريةللقيادةمقراللكوكانذويه

)95!(.مدينتهمفىالجنودمنكببرةأ!ادوجودمناسنياؤهمالواضحمن

الإضعافتصدهخكلمنسواءكة،المصهذهفيالبارزدورهالاثتصاديللعاملكان-

عىوالحصولاقتصادياوحصارهاالمدنوتخريي،والنهيالسلبسياسةوإتباعه،الاقتصادي

أشارأخرىناحيةومنعيها،للعحافظةأمناءووضعوالسى،والأمملابالمغانممنهائلكم

محاربةفىالمرينىللمملطانالدالعاوكة،المصمنالهدفانإلىالمؤرخونلض

الأوروبلة)06؟(،الدارةمعالمحارةولاملن6طارىجبلمضيقعىالاس!دلاءوهو6المائ!لاليثن

طارق،جبلمضيقمحىالقشتلثينواشيلاءالتاليةالأحداثلأن،المبالغةمننوعاذلكولايط

جمعلينللصراعمحوراوجطهالمض!،هذاأهميةظهورلهدايةهيإشجةمصكةأن!ؤكد

.الأطراف

الألدلسإلىالعورمنهدفهميكنلمالمرينيينانإلىالمؤرخينكضاشار-

كانودكنقلل،منوالموحدونادمرابطوانلكلكماأمد*،إدىضمهاأوعديهـاالاسئيلاء

بالقوةالحكمبىوصلواوأنهمخاصة،حكمهمعلىألاثمرعيةمننوعلإضناءالجهادهدنهم

ئروةفىزادتالتىالمغانمهنالحرولطهذهمنالماديةالاسئفادةإلىبالإضافةوالظهة،

إلى،الطرقوقطعالإفسادإلىتتجهكلألتالتيالقبالل،طاقاتوتوجيه،الجيشوقىةالدولة

المرالطوناممنطاعالنيالنتائحيحفقوالمذلهمنوبالزغم،الإسلامصدلاعاالجهاد

لأنهمربعااو،ناحيةمنالوادجمدفيمنافسيهممعلممغالهملصلهيتحقيقها،والموحدون

الأندلسية،المدنمنأيايشردوالمولذل!فقط،بالمونصليبتطواالنصارىتهديدأرادوا

الونناطية)161(.القاثمتالثةالحدودفىيعرواولم

قف!تالةحاكمابنثرديناهلدووفاةأيضا:كةالمصهذهعىترتبتالتىالنتلألحومن-

http://www.al-maktabeh.comلبمفرديناندوالفاءولكن،مكانهساناثموابنهوتعيلن،عهدهوولى،الحكيمالعاشرألفونسو
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وأكناءمطلشوبينقشتالةمملكةداخلسثاسيةمشكلاتكامتهناومن،الوضعلهذايرضوا

فردينلألدو)162(.

ب-

هـييه!
ش*نح!ص!هم!

ا،ثمرالنت!ا!نمعمةعمدنىا)نعلمى

إسهىمعركة
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)2(

)ذ(

)4(

)5(

)6(

)7

)8(

الحواشى

إسنياحبلألاوننطقوهاء،وثمونفطنانفوفهاالناءوكسرالسكونثمبالكسرلتطقإسنعة

العرسنطقهاأنالواضحومن،والسينالهمزةككسرإسعةأو،السينوتاثمديدالهمزةلهفتح

نط!معبنوافقالحالمىالإسهلألىالنطقانفىلأك!"،19للمدينةالفدبمالروملأسالإسممعنوافق

للنثميرالإسلاصالصراخرياتاليمنداولاالإسمينكلاو!مهحالإسحى،الصرفىالعامة

وتعليماللسانت!يم!ىالمدخل:اللخميهفمامالهنوالص!ية.الفاثمئاليةاللغينببنالمنلالل

:الحمويياقوت248.؟ص2،جام،99.سنةمدريد،لاتارو،بيريثخوسهتحفي!،البيان

سلامة:المنعمجمدابراهيم.؟أ74صأم،779سنة،!روث-صادردار،جاال!هلدان،مععم

\،مج8،عالصبى،المورعمعلةالأمرية،الدرلةنهابةحنىإممنعةلمدبنةالسباسىالناربخ

793.صام،002هسنة

بينهاالمسافةانالإدرشمىوذكر!رطبة،منوالمغرليالقهلةبينئقعأنهاإليالمصادرناثمير

الدبنية،الثقافةمكتبة2،ج6الآفاقاخنراقفىالماثمتاقنزهةالإدرشى:ميلا.35فرطهةوبي!

قرطبة.منفراسخعشرةكعدعلى(نهاالحمويوذكر572صأم،149اهـ/414سنة

قرطبة.منمرحلةبطعرانهاالحميريوؤكر.؟lYtصا،ج،البلدانمعم:الحمو!

المقريوأشار53.صام،89هسنة2،طعاس،)حسانت:اكل!ر،خ!رفيالمطارالروض

نفع:المفريكم.08إشليليةولهينوببنهاقرطلةاعملمنوأنها36ميلا.نرطلهةوبيني!نهاأن

.581،291صام،869ممنةوالنشر،للطهاعةلفكرداراليقاعى،يوسفت:،جا،الطيب

.882،928ص،ام869سنة2ط،الأندلسلىاهونوالونال!وناما:مؤنع!حسين

الفاهرة،-اخلألىمكنبة،والبرتغالامم!انيا!ىال!اقةالألدلسيةالآثار:غانأفةعهدمحمد

.VA-76ص،ام779سنة

إبراهيمعلي:ت،والحصونالملنعمارة6الألللسفىالصارة:هاللونادولهانونلاسيليو

716صم،5052سنةللئفانة،الأعىالمثلس،امجالحداد،حمزهمحد،المنوفي

laالكنباليةجميمئابعةانهامحىالمدينةهذهالإدرشمىيصنف campainaاجمليمهذاويضم

ش572.ص2،ج،الماثشاقنزهة:والليسلألة.اثريسىوفهرةوليانةوإسنجةوالزهراءفرطبة

لابنالمرطسمةالسمطصلةكنابمنقطعةالاندلم!وصف:الفم!اطابن:المدينةهذه

ام،6891،679ممنة14،محمدريد،الإسلا!ية،للدراساتالمصريالاثمباط،المعهد

0.1،027868''111مرعه

شكيب433.؟6939963،صإستعة،لمد!نةالسياسىالتارء:سةالمنعمعهدابراهيم

ممنةأ،ط،لبنانالطمية،الكشدارا،جالأخ!ارالألدلسية،نكرفىالسندسيةالحلل:ارسلان

.5138،.ماام،اهـ،/799!ا17

97http://www.al-maktabeh.com.صالألدلسية،الآئار:غاناقهجمدمحمد
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الخانجي،مكتهة2،جغان،اللةجمدسدت:ضناطة،(خ!هارفىالإحاطة:لخطسابن(

89.صArlo,التاهرة

سنة2،ط،جروتوالنشر،للدراساتال!4سةالمزسسةالألدلس،فىالعرليمحنة:حومداسط1(

6 eiIAA126-ص Irt.

ام،89اصشةالفكر،..بيروت،دار،شحاتهخليلزكلر،سهيلت:7،ج،تاريخه:خلدوناينا(

252.ص

78سنةتالمالفىرضوانابنعندرردا( r(حالللحربمئأهبا!كونانالعاكلعىيعيهـ

يخرج.لاإليهيضطرلأمر!صالحكالذيالصوفإن،صلحهحالفيالصومنخالفا،سلمه

قرن،منياكثررضوانابننصانعقبلالآمرهذاإلىفطنبالتهالغالبفكان(طيعهصكالصلع

الدراالثفانة،دارنشار،ممامىعلىت:النالعة،السياسةفياللا!عةالفمهب:رضوانابن

.304ص،ما48iسنة،\ط،بالمون،ءالييضا

والبحوثللدراساتعنالمماليد،بسلطنةوارا!ن!منالةمملكةعقة:النشارا(محمود

76-26ص،م9791سنة،اط،الإلهملألية

:Martin0424؟.n: le peninsula en la Edad, Barchelona, 78910 P؟آ*،ول.

311.lonapرو،Historiade Espana , vlll ، ،B r

الآلللعىإلىمنهمعدافارسلواالمضل!،فىمرينجبىمعاخنلفتزناتيةق!ملالشقيلولةبنىا(

لهمهمتهموناموادولنهمنأسيسفيالأحمربشوساىواأم،هـ/66.262سنةالحهادلرسم

بص.ولكنآش،وواديمالقهحكمفاعلاهم،بالتهالغاليوصاهرواالأمثلالوثهمحىالصمكرية

الئسم2،جالأضلام،اعمال:الخطييابنالملد.فىلمنازغهالفتيهمحمداكهمعاختلفواوفائه

928،صام،569ممنة،لفان-بيروت2،ط،المكشوفداركروفنممال،ليفىت:،الأندلسي

الخطيي،الدينمحي:تصحيحالنصرية،الدولةتاريخفيالهدريةاللمحة:الخطيبابن092.؟

26.؟.ص7،جئاريخه،.:خلدونابن؟444.صأهـ،347سنةالفاهرة،العملفية،المطبعة

الأحمرا!نبينحدئتمصكةإلىمؤنسحسيندلم!شير.43.؟صا،ج،الطيبنفح:المقري

معمختلفاكانالذي".لارادينونيوديفيلييالفشئالى!الفالدفيهااستعانأشقيلرلةوبنى

.544ص،أم999ممنةالرشاد،دار3،ط،والألدلس!مونل!ناريخمعالمالفونسو.

.11785.Nazarl De Granada5(أ-أولt Menendez Pidal: Historia De Espana, El)

5904905

الحكمئولىإفريقيافيالحقصيةالدولةمؤسسالحفصىالواحدجمدبنيحيىزكرياابوالأميرا(

7Alسنةهـوتوفى627سنة t-الدولنينئاريخ:الرركشيعاما.عشرر!حكمهمدةفكلألت

-24صام،669سنة2،ط،تونسالقيفةالمكتبةنفمور،محمدث:والحفصية،الموحدية

.252ص7،ج،تار!خه:خلدونابن3.؟ا

.9،79همى،اج،الإحاطة:الخطييابنا(
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لطالمونمنطفةفىالمنصور()الحقعدبن!فو*يوسف(بىيدعلىنأسممتمر!بنى)18(دولة

ليالإس!هانمحارلهةفيك!هبردورلهوكانالثديدةبفاسنصفعاصمةلنفسهواسمىاكصى

المراكشية،الأخهارذكرفىالموشيةالعلل:معهرلمؤلف.مرات،لعإليهاعرحيثا!هلللس

ص،أم979سنة،أولاليضاء،الدار-الحد!ثةالرشاددارزملأله،الفادرجمد6زكارسهيلت:

الفرطدرروض6المطربالأليس:زرعأيىابن42.؟ص،الطريةاللمحةالصيي:الن710،

المرلاط-والوراكةللطياعةالمنصوردارلاس،هدينةوتاريخالمونللاأخهارملوكفى

29سنة V،المرينية،ألدولةاخهارفىالسنيةالمذخيرة:زرعابىابن927.؟278،صأم

72lسنةالرياط، i،055ص،\ج،الإحاطة:الخطييابن.؟ا61صم.

49(9.Menedez Pidal: Historia.)(p
بشعليهااستولىحئىالوادجمدشبىلولةسلطانزيانبن!ضراسنحكمتحثسحلماسةك!لت)02(

041ص،الذخيرة.مربن

ائمونببيندأنمصراعمعطوهىالألدلسلعنوبالمقالمةالزقادلحرعندالحدوليةالملن)21(

إفريقيا،وصف:الوزانالهن53.؟-5274ص2،ج،المشتاقنزهة:ا!ر!سىاواثللس.

0.32-317صمنسلنةص344،ص31،مليلة31،4هصمنطثحةام،89.سنةالرباول،

on Do los Beni merinoآntervenc22)آ Miguel Angel Manzano Rodriguez :la)

,Enla peninsula Iberia, Consejo superior de Invistacion cientificas

،013052991,Ma- darid

11.guelAngel: la Interrvencion de Bani merine, p23()آول

حتىيوما24مدةعليهااستولواالذينالقشناليينئيلمنللهعومالمدينةهذهتصضثقدوكا.لت)24(

:ءاريابن235.؟ص7،ج،خلدوناممنعاشها.ابنالحقعهدبنيفول!يوسفابواستطاع

الكئلألى-إبراهيممحمد:تالموحلالن،فسموالمضل!،الألدلساخهارفيالمونبالب!ان

والترثمةللتأليفالمؤبيةالعمعة،زمامةالفالرجمد-زنميرمحمد-ناوبتبنمحمد

-814ص،م5891/هـا1،604ط،لهنان،بلرروت-لإسلامىال!الون.ارد،النشرو

3،جالاممتقصا،:السرويم!39.؟،الذخيرة3504أصالأليس،:زرعابىابن42.؟0

السياسىلتا!سخالإسص،!رهالىسلامد!نة:حشينأشعمجمدحمدي21.؟ص

وثثقوجودألىياثمير57-52صام،399سنةالعامعة،ش!هال!مؤسسسة،والحضاري

صلاتأنالمؤرخبنلضىاغبرصلثلية.حرل!إ!يفيائسالعىالاممنيلاءاننؤكدبابوية

الحرولي،سميثرايلىثونلأللننلك.لنةعمرغمصليييةحرليإ!ينيانممالعلىقئمتاله

المجلس6ئاسمعدهفاسمت:ا،ج6الصليهبةالخروبنريخكناليمن،والمؤرخونالصليلية

لالمملأ!6تاثمنالةمملكة!كة:النشارمحمود.304صم،5802سنة6للثفافةالأعى

n,96.؟ص : la peninsula*آMartin : Historia de Espana , p ".04 Ma

427.0.
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233

2،ط،الكويت،الفلمدارالمربني،العصرفىولآلدلسئاركاالمونل!:الحريريعيعمىمحمد)23(

.414،صهم،7891سنة

الثزيرةوكينولهينهاالأطلنطىالعحيطمحىيطلوضبهاالشامىالبحرعلىطريفحزيرة)26(

موسىوالىالبربريطريفإلىونسبثمصمودةتصرالمفربفىويواجههاميلا18الخضراء

أ،ج،الحلل:ار!نئمكيب5.؟52793،ص2،جالماثشاق،نزهة:الإدريسىنصير.بن

13صه

حصنوهيوصةمنط!ةمالفهوب!بينهايضمل،تاكرنااصمنلهالأيدلسحصيممعم!رنده(27'

_.298Jسنةمالفةهـسفطت98.سنةويسقوطهاالأحمرلنى!مرفىا!هـللساغربلمنطتة

271.صالائدلسهة،الآئار:عنانبكهداقهمحمد21.،9ص،الحميري73.؟ص3،مج:الحموي

هـعلى09سنةوننحتالمؤليفىس!فهلمدبنةوالمواجهةالزفاقكحرعلىالمطلةالمدنمن(28)

!يمتابقانطريفوثزيرةالخضراءالعزيرةانإلىاجمرشىويشير6نصيربنموسىبد

المطار،الروض:الحميري.؟11l"'ص2،مج،:المععمالحموي،536.؟527،953صال!حيرة

.556ص

.043ص،\.ج6الطيبنفح:لمقري.؟254ص7،ج،تاريخه:خلدونابن)92(

كاليمنالعةانهاابربسىذكرالآطلنطى،المحيطعلىتطلالألدلسجنوبفىالهامةالملن)03(من

سالم:العزيزعيدسحر536.؟صاجمريسي،هـ.658سنةالقشتاليينأيديفىسقطت،البحيرة

الجامعة،شبابمؤسسةلخندس،والحضاريالسياسىالن!يخفىودورهاقادسمدينة

21صهام،99.سنة

253ص7،ج،تاريخه:خلدونابن31.؟3134،صالقرطام!،روض:زرعأبىابن)31(

049.Menendezpidal : pالمرينيينبدايةمن2،جالتات-،جمرالمؤ*:حركاتابراهع؟

المرثع:الحريري23.؟صام،789البيضاء،الدارالحليثة،الرشكدإرالسطيين،نهايةإلى

وآبذفىقرطلهةالىوصلتمنديلزيانابىحملةأنإلىالباحثيناحدأشار43.؟ص،السابق

فىالمرينيةالدولة:الأصثىاطةمالمويدنضال.يوسفأخيهحعلةقصدفهو!يلهدوولطاسةه

حامعة-التربيةكلية-حضاريةممياسيةدراسة-المريني!صول!بنيوسفعهد

24.صم،5402سنة،الموصل

.253ص7،جناريخه،:خلدونابن4،310ص،الفرطاسروض)32(

وككدولنهمضعفبط!هااستم!ثمالموحد!حكمنحتس!فةمدينةالعزفىالفاسمابوحكم)؟3(

سنةغاراتهاوصدالإسهانيةالقواثحارللاوفللجهادمحلهاكانلألهالأحمرالهنلممياصمةمعارضا

6 aA/95هـIy،بعدهمننبنانهورثوفدوالرناسةواللقبالعلممش!رل!ت!ننسيوهوم

313w،ص:الفرطاسررض793.؟ص،المؤل!البيان:كأاريابن.المدينةحكم Itا!ن.؟

3،جاكصا،لمغرباخ!هارفىالامشقصا:الناصريالسلا!ي253.؟ص7،ج،تاريخه:خلدون

سمفة:القاسمىالعلوممعهاشماشرالمونهةالأسرة34.صصام،9هسنةهالبيضاء،الدار

جمدالله،بنمحمدممبدءجامعة،-أه43صمنالؤفية،الإمارةوظاهرةالموفعاسترانيطة
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اكداليكليةمؤنمراتمه8002سنةالمونبى،للناريخفىسانة-اللوليةالنلوةاعم!فاس،

لنا!ه.سا!أ-

313.صالئرطص،روف!)34(

،43404،ص،مرينلفو:الحريري43104صالمصلر،ننس!)33(

395.MenedezPidal : Historia , p

.541ص6السنبةالنخيرة:لرعأييابن)،ذ(

بينهما.؟أصلحألهالى!شير14صه،القرطاسروض56.؟صه،جا6الإحاطة:الخطيباكن37(

.04ص3،جالاسنكصا،:السلاوي.؟3Yaص7،جتريخه،:خلدونا!ن

59(38.Menedez Pidal: Historia, p)
11قمنوالمغربالألدلس:لدالفرانشيممكو99.؟صالألدلس،نهاية:.غانادنةجمدمحمد)،3(

للثفافة،الأعلىالمجلسالنهامى،صمر!:ت،إسديةلللصيةروالعكتال!من.م،9لىه-

.602صم،4002سنة

اللولةسفوطهنذالآنللسيةالخضراءالعزيرةلمد!نةالسياسىالتال!:إمهاثىلهميمحمد)مه(

سنةطنطا،جامعة،الآدابكليةلكئوراه،رسلة8عيهاالكئمتالييناسنيلاءحنى6العامربة

فىاشارثمالمجلسهذاليعيهميغمدلمالمرينيالسلطان(نالى(شار224.صم،7999

المعركة.فىأشفلولةينىاشنراكإلى32هص

.43صالمصدو،نفس)41(

.151ص:الذخيرة3.؟91ص،الفرطاسروفى:زرعابىابن)42(

.41هص،السنيةالذمرة3104هصلمصلر،نفس()43

29(44.Menendez pidal: Historia,)p
سنة،الإسكندريةالعامعة،شبابمؤسسةالأحمر،لنىعرفيالضارةمظاهر:الطوض(حمد

32صام،4،2399

,Nacional[ as Arenas en ،1 Historia( Siglo x )17*- assn Gladuis)4؟(

laice.217-791.، Actas del Simposio ,889101 pآVol. esp

الأحمر،!نىصمرلىفىحات:ضناطةيوسفا.؟09ا،9Aصالأهـدلسية،:الآثركانمحمد

هحمدوفاةبصكئابهكتبالذيرضوانالنن!د73.؟ص6ام9سنة،،بيروث،الجيلدار

خاثفا،سلمهح!فىللحرل!منأه!هايكرنلى!عب)الع!أنينكرالزمنمنترنكحواليالفكط

.(طدحعهصكالصلحلا!خرجإلطيضطرلأمربصالحكالذيالعولإنصلحهحالفيالعوهن

دا..3ص،اللامعةالاثمه!ي

مشيخةبدات!اوة،عدالحربنىوجمنبينهمناثمبتالتيالزناتيةالنانلمنالماثميخةناثمات)46(

والخبرةبالفوةوص!الجهادفىالألللسهـلممما!ة.67سنةالألدلسإلىلدخلالشاة

http://www.al-maktabeh.comا،جالطيي،ننح:المنرياشقيلولة.شبىلإلعادكوسيلةالألدلسإلىتلومهمكانالصكرية،
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رسالةالؤاة،مشيخةخطة:لؤادهكل7.؟صا،السابقالمرحع:فرحاتيوسف434.؟ص

.56055ص،م8052/9052سنة،الجزائريةالجامعةماجستبر،

.741ص،الذخيرة()47

57ص:لفرطهة.اثرشمىالتابعةالحصونمن)48(

وقثفرطد!ة،إلىالمنحدرالك!هيرالنهرمحىمطلةوهيميلا،عثمرونجيانوبينكينهابياسة)94(

504صا،مج،الحمويهـ.623ممنةالفشتاليينحكمتحت Inالمطار،الروض:الحميري

23-.228صالالدلسية،ا+نار:غانهحمد؟121.ص

منهااميالسهعة!عدعلىجاسةمنثريهةملينةوهى6الثانىالرحمنعبديدعلىتأسسث)0؟(

المطار،روض:الحمير!.حيانكورةمنجزءاتاثمكللكبير،النهرمنمقربةعلىوتقع

ناللألآ:مراثعةلاينثا،ديدو!وإليؤ:تالإسلاهية،الإسهانيةالمدن:نورشىليوبولد6.؟ص

للبحوثفيصلالملكمركز6م3002سنة6طأالصير،ابراهيماللهعد،الدينكمالمحمد

والصفحة.السابقالمرثع:غانمحمد9.؟اصالإ!ملامبة،ساتAlوالدر

.41مر،8،اذخيرة()51

71ص،السنيةالمذخيرة3.؟أهصالمطرلي،الأنيس)32( t2.ة5هص7،ج6تاريخه:خلدونالين.؟

03ص،2ج،الاسنفص!:يالسلا!

(53,chronicle of Alfonso x Translated by Shelby Thacher, JoseEscobar)
25.Pressof Ferman Sanchez de Valladolid, pلأversآUnا

itre: Isabel Redondo:Historia4آ(Miguel Aviles, Santos Madrazo, Emiiio)؟aM
,deEspana nuves, los Reinios Cristianos en La Alta Edad Media

603..Madrid, 7391" p

.481ص،السنيةالذخيرة)؟؟(

0202(36.chronicle of Alfonso,)p
"1.ا6ص،القرطاسروض.؟أ4Aص،الذخيرة37(

.941ص،الذخبرة;58(

.631ص،النرطاسروض()95

.2ههص،خلدلنابن)06(

302.(61.Chronicle of Alfonso,)p
.51.ص،الذخيرة318.؟صالفرطالى،روض()62

.257ص7،ج،تلريخه:خلدونابن(63)

ة!أنهمإلى4.أشارصا3،جالاستقصا،:السلاوي166.؟ص6،ج،الطيبنفح:المقري)64(

أش.

.15.ص:الذخيرة)؟،(

03ص،ننسه:السحوي.؟18rصنفممه،:المنري()66
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.32هصالخضراء،الجزيرة:)مبابيمحمد)67(

.251،351ص،الندخيرة)68(

.256ص:خلدونابن318.؟ص،المطرل!الأليس)،6(

أسير.أكفسيعةبلغالأسرىعدانإلىيشير256ص،خلدونابنا.؟اهص،الذخيرة)07(

والصالحة.المصدرنفس)71(

الوادينهرمصسعندالغرل!،ثهةمنال!حرمنقر!لةشذونهكورةمدناحدىJerezشريش)72(

اش!جليةولينو!ينهاال!هحيرة،كورةضمنالإدرشمىواعت!هرها،الأطلنطيالمحيطعلىلكهير

هـفى663سنةالفشتاليينايديفىسقطتثدوكلألتثادس،منقريلةوهى،كبيرتانهرحلثان

34.صهالمطار،الروض573،572.؟صة.ابويسىالعالمألفونسو!مر

.851ص،الذيخرة)73(

603.،0.5(74 Miguel Aviles: los Reinoscristiano)

.23ص2،جالصور،عبرالمغرلط:حركاتابراهيم)73(

.59".,!1،14(76 Menendez)

)77(Buniyya3،جالاسنفصا،:السلاوي256.؟صهـ.674سنةلفاءهابىخلدونابنأشإر

عهدفىوالأندلسل!المون:الحرير!.؟-678Aسنةبناءهاإلىالهضيشيربينما43.؟ص

هـبينعا678سنةئاسستالمدينةهذهأنمدونتهفيالعاشرالفونسويؤكد4.؟هص،مرينبثى

تورشىليوبولدو.العديدةلهالجزيرةعرفتالمد!نةهـوهذه681سنةتألمسمتأنهااللضيرى

.922صالخضراء؟لجزيرة:)مبابيمحمد.؟501-301صالإسلانمة،المدن:بلباس

المرابطين!مرفىالإسلاميةالطوش:زكروثفئحى222.؟ص،مرينلهنو:أحمدعامر)78(

.923ص،م5552ممنة،القاهرة،أط،الإسلاميةوالتوز3النشردار،والموحدين

.122ص،بنومرين:عبداللةعامر()97

!مام،خريساتالقادرعدمحمدت:الأمصار،ممالدالإبصارفىمسالد:العمرياللهفضلالن)08(

6م502أأسنةالإماراتوالتار!،للتراثزايدمركز،ياسينبنأحمتيوسفهزايمه،مصطفى

.1مر،58

.461ص،الذخيرة31.؟5ص،القرطاسروض)81(

.م2/12/2102لفاريخالاننرنتمحىالمصريالمعلمموقع:محفوظاللينثمالمحمد)82(

.923472،ص،الإسلاميةالج!وش:زغروتفنحى)83(

Itص،الذخيرة.لجيشأمامالقالموجودإلىالمصادرإشارةرغم84() 8 14، vخلدون:ابن.؟

حسن:اللهجمدعامر.الخلفيةالخالوط!ىوثودها!ى!فميرالناحثينا!أنإلا؟2ههمى

،م5302أهـ/424،فلسطين،الوطنيةالن!احثامعةالخارثية،وسياستهمبنومر!ن

171.ص
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()86

)87(

(88)

ء4

)09(

2()9

9()ؤ

)49

)59(

)69(

()79

)89(

)99(

001(

1(51

201(

301(

الر!للكثرة)انرضوانالهنوتهعهالقديمةالمفولةإلى(شارالطرطوشىا.؟48ص:الن!خيرة

ها.؟م!هأهـ24126،طالفاهرة،الإسلاعي،الكنابدارالملولى،سراج(النصروللفلة

993.ص،الشهب

202..Chronicleof Alfonso: p

op.cit

الطمية،الكنم!دارالخطيي،خالدنبيلت:،هجالإلشا،صناعةفىالأعشصبح،القلقشندي

26ص،أم879هـ/7041سنة،أط،لبروت

chronicle،أ of Alfonso, 202.p ،. Histor.5900؟(98,Menendizpidal)

603.Espana,p

815ص،الذصرة

الكنبدارلجروت،،الدينفسسحسينمحمد:تا،اج،الأعشىصبح:القلقشندي

.11صام،879،سنةالعلمية

.901ص:العمري

27.صالبدرية،اللمحة:الخطيبابن

كليةحولياتالأحمر،بنىعهدفىغرناطةلمملكةالحضاريةالأوضاع:المؤاوياللةجمدرابح

العشرون،الحولية،الكويت،العلمىالنشرمجلس،الأولمحمدجامعةالإجنماعية،والعلومالآداب

.45صوثاس،غرناطة!نالععات:صلاحيحيى.؟001ص،م002اهـلم124سنة

.291ص،هج،الأعشىصبح:الئلقشندي

YAصاليطرية،اللمحة:الخطيبابن

والصفحة.السابق"المرجع:المغراويرابح

وفرسانكرماةواشتهرواالأسودال!هحرإلىالصينمنآسياوسطفيتونتركيةق!انلهم

الموحدي!فو"يوسفابيوالخليفةعصرنىوالألدلسالمغرليإلىدخلواوالنائمالي،بالقوس

الطيس:نونونأمين.الحركة!سرعةلنميزهمالعيشفياسئخدامهمفىالمرينيونوئوسع

بحوثفىدراساتكتال!ضمن87،29،89،ص،والأندلسالمؤليله!الىوقلومهمالأصاز

د.ت.،2ج،للكنال!ألصلهيةالدار،والألدلسالمنرللاناربخ

بحيثشتىوقهانلمنفرقةاثناساحندهيكونانللسلطكيم!تحيألهكنابهفىرضوانالنأشو.

937.صالحعة،الشهب.الخلاففىواحدرأيعلىالائفاقمنهمينهييألا

218صالخارثية،وسياصمئهممرينبطو:عهداللهعلمر(

.901ص،مسالك:الصرياللهفضلابن(

.941مر،الذخيرة(

.هـأ2ص،نفسه(
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بم!والثثافيةالسياسيةالعلاقاث:أحمدالدينصلاح!حيىا.؟32صالأ!صار،مسالك:الصري)"ا(

رسالة(،ام458ا-217هـ/862-614سنة)امنالترةفيوضناطةفاس

2ا224سثة،الواديثنوبثامعة-الماجسنمر 0 0 5 /A-/6صا،م.

؟.022ص،الحضارةمظاهر:الطوخى(01،

!CristobalTorres del Gdo : El ejercito y las fortificaciones del Renio Nazar

Do Granada, Actas del Simposio nacional las arames an Historia

.5".،7(159 x -xl5أ)

6،5ص،1اجالمصلر،ننس)كها(

.712ص،م235lسنةط!روبا،فىالصل!!واتئار،:ارسلانشكيي+ها(

م،0502سنةأ،ط،المعارفمنائمأةوالعهاد،الحرل!حياةمنصرر:الباديمختارااحمد)801(

237.ص

6.0."(901 Cristobal Torres : El ejercicto)

.+)7،الحرليجاةهنصور:اليادية3.1صاالإبصار،مسالك:الصرياللةفضلابن11()ه c.

الرومانيةالجيوشصورائةمطمهمنىالماثماةغصرل!الإس!هلأليةالجيوشتعرفلم)141(

ايرفنجواشنطنالمي!ي.السابعالئرنفىإلاثيوشهمفىالفرسكنظاميلخلولموالإ!يقية،

.53ص،م5502سنةطا،لنلق،ضناطةسقوطأخهر:نصري!صترثمة:

ممنةالبامصة،المعرفةداروضارنها،الأوووليةالوسطىالصورتاريخ:نسيمجوز!ف)112(

م،مر،1188.145

227.،صالحضارةمظاهر:الطوخي113()

.232ص،الخارثمةوسياستهممرينكو:عداللهعلمر)114(

227.صالأحمر،لنىعمرفىالحضارةمظاهر:الطوخىاحمد،11(

،es116ول( Claudio Sanchez Aldomoz: ،1 Espana Musimana, Segon los)A

456..Tom1، Madrid, Esposa- clape .S,A7491, p

فىالمصلمينمعوحروبهاالإسب!لبةالدبنبةالفرسانحماعات:ال!ئمرياللهعدبنسص4(+ا

.187552،صاهـ،13iسنة،الخامسةالشة7،عالترى،أمحامعةمحلةالألللس،

0213(118.Chronicle of Afonso:)p
ام،175ممنةنأسسمتسلأشابجووثماعةم؟164iسنةمرسومبهاصلرالعماعةهذه)911(

فىاللينيةالصمكريةالعماعات:عمرانسيدمحمودام.177سنةتاسستالقدطرةوثماعة

الإسمانالمؤرخالحميد،جمدزغلولصمطا.د.ندوةفىألكيكحث،الوسطىالصورفىالبرتغال

م.8002سنةإلرريلوعلائه،فكرهالإسلاسالئاونمنملامح-ومسيرةسيرة

طريقةوهىسئمر،الئانىالقرنولاللغمرالحاد!القرنأواخرنيالعماعاثهذهط!ركان)012(

الطمث!الأخوةمنننألفوسكببر،حدإلىالمسلمبنعندالرهـاطونشههبالفنالامتزثتلبنبة

كالاضافةوالمفماة.الفرسانرتديفىنجميعهمويئماضالها،!بن!ساوسةوتضماسامميةبصفة
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Chronicle.p..والمصابينالعرصلهرعايةللعيف!خدماثالعماعاتهذهكعضتفديمالى

926.؟صام،.897-أم312سنة،العسكريةالرهمهانبةالنظم:لوتريللنوش213

721،صوالنأسيس،الأصولالصمكريةالرهبانبةالنظم:فوريآلان ،،Aكناليضمنلحثين

المركز،قاسمعدهقاسم:ترثمة،سميثرا!لىجونئان:تحرير2،جالصليبهة،الحروبتاريخ

م.8002سنة،للنرجمةالنومى

سنة،الخ!لجيمكئبة-الرايحالعصر-المننصرينالعرلطنهابة:عناناللهعبدهحمد)121(

57.ام،ص879

.52صه7،ج،تاريخه:خلدونابن)122(

457.oSanchez, pأ4آ(123Clau)

458.(124 Sanchez:)p

.791ص،هجالأعش،صبح:الئلقشندي]125(

78.صالأحمر،بنىعصرفىشناطة:فرحاتيوسف126()

28.صالنصرية؟الدولةئاريخفىالبدريةاللمحة:الخطيبابن()127

.331،231ص،الإسلا!يةالجيوش:زكروتفتحى؟.51صه،الملوكسراج:الطرطوشى)128(

28،927..ص2،ج،الوسطىالصورفيأوروبا:عاشورالفناحجمدسعيد)912(

.021ص،أج؟الطيبنفع،المئري)013(

21.؟215،أصأ،جالطيي،نفح:المقريأ.؟48ص2،ج،الأعشىصبح:القلقشندي)131(

.237238،ص،الحضارةمظاهر:الطوخى

.941ص،الذخيرة؟.451-841ص،السابقالمصدر6القلقشندي()132

موجوداكانالباروداستخدامانإلىيشير36صالسلا!ي،312.؟ص:زرعابىابن)133(

67سنةفىأنهإلىفيشيرالوزانابنأماسجلماسةفتحغدومستخدما tفال!مدينةبناءهـتم

الهنالبرود-فادفاتليننتائمرلمحيثالأصازمنالنبالرماةمنجزءفبهاوكانالجديدة

الموحد-!انإلىلبضىيشيربينما921.؟-8صمن\،ج،إفريقياوصف:الوزان

.071ص،الإسلا!يةالعيوش:زشوت!تحىأم.811سنةالبلروداستخدموا

27.صرية،اليةاللمحة:الصيبالن)134(

.661صالإمملامية،الجيوش:زشوتفتحى)133(

.172صرروبا،الىالصل!غزواثناريخ:ارسلانشكيي)136(

ابنندوةعبيد،إسحاقت:أم،ق.4نىوالناريةالمحمولةالأسلحة:كامبود!سمولرالفارو137(

t.21صم،6002سنةخلدين،

131.ص،العمري.؟941صالذخيرة،)138(

.381ص،الإسلامية:الجيوشزغروتفنحى)913(
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ا04)

2(14

143(

145(

146(

(147

(814

(914

151(

)؟؟ا

(156

(158

9(15

الأغلأس،:رونليدجميخاليل237.،صوالعهاد،الحرلطحياةمنصرر:العاديمختلراحمد(

القومىالمركز،فاسمعهده!اسمت:ا،جالصليعة،الحروللان!يعكحوثضمن177،مى

م.8002للنرثمة،سنة

234.،مىالحضارةمطاهر6الطوخي(

العهادي،مختاراحمدت:والألدلس،المؤبفىالخطيببنالدينلسانمشاهدات:الخطييابن(

V.%2ص،السابقالمرجع:ارسلانشكيب9.؟ص6أم589سنة،الإسكندريةجامعةمطهعة

الطيي،نفع:المقري28،27.؟ص،السريةاللمحةوالصنحة.؟المصدرنفس:الضيابن(

.403صوالجهاد،الحر-حياةمنصور:الماد!مخناراحمد2.؟ا.ص\،ج

.941ص6السنيةالذخيرة(

.6،1ص،ننمط(

'31.1ص،الحضارةمظاهر:الطوخي(

iصالمصدر،نفس( v\

4itwiحياةهنصور:الباديمختلرأحمد( yjal237.ص

.741ص،الن!خيرة(

.183ص،الوسيطالصرفىوالمؤل!الألدلس:كال!ئرو!داللشيعمكوفر(

.511ص،الذخيرة31.؟9صزرع،ابىابن(

135.(152.Middle East:)p
13.(153.Miguel AngelManzano Rodrigues: la Intervacion,)p

eitareekhh. comس.
النتعىموقعببرفملونة.الناجضمروثالقإلىانظروارا!ن.ضناطةبونالعقاثص

م./3/111202كلال!

49(154.Menendez Pidal:)p
واستقلهلصلحهفىلفمكلواطمعكعضهملصالعاىاوككثرإذا)كتاكهفيرضوانا!ننكر

.534ص،الشهي(.يهحربككضهم

.62هص،خللدنابن(

.112،212ص،الخطييخالدنبيل:ت،هجالأعش،:صبعالقلثشندمي(

157)ول00،.151 Migue Angel : la Interrvencio)

،المصريالمعلمموقعالصمكرية،والاسئراتي!ةالفيدةإلىمدخل:محفوظاللينحم!(محمد

250/02طارء،النتمحىموقع I /2 iم

233.ص6مرينبنو:اقهعهداحمدعامر256.ةص7،ج:خلدونابن(

1w) SalahEazah alzahrani: Revisionesy nueveos datos !005batalla)
vega de Garanada atraves de las Fuentes sarabes

.02صه،والمضليالألدلس:كلداللشيممكوفر
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4هص6التراةشيخة:فؤادهكل(161)

)162(ولآguelAngel:،طIntem?encآهول2700.
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للةولقيقالعسكريالقاريغفي

والنانيةالأويىالسعوديتين

)"(الغيم!صالحالتهع!دد.

مقة!:

ألاثضدعوةبدايةالمثلاديعشر/الثامنالهجريغرالئانىالقرنمنتصفشهد

لهنغمانأميرهاكانالتىال!تة،للدةفيإليهدعاماتطبيئوبدأالوهال!.جمدلنمحمد

ا!ترة،تل!فىدصته،إلىالمئضم!أنومعنشاله،ومكانرأسمسقطكانتوالتىنضر،

بالنصر.ولألقينجطهمماالإيمان!يمةمنلديهمكانأنهإلالها؟المعارضئمنألذكلألوا

ن!نجد،خارجمنبالطعاءاستنجدوالدصته؟المعارضونالتحليونالطماءفشلولما

أكلهماشضرالنعىالنفوذمنلهكانالذيخالد،بنيزجممإلىفلجأواقاتملوا،العم!

الرضوخإلىغمانواضطر،منهي!خفصأومحمدالائمثخساءةصليتخثىعط؟للضظ

الذرجمة،إلىالاشقالالائميخفاختارألييئة.مغادرةالفميخهنفطلبآلخالدي،الزجمملمطلب

الأميرإخوةمقدئتهموفى-وجهانهامنكثيروكانسىد،بنحثنذاد-محمدأميرهاكانالتى

سنةوالأمير،الشيخبينتئتالتيالمقابلةصونتحللدصة.تحئعمواقد-ال!يزعدوابنه

الأولى.الممىديةالدولةبدأتو!ذل!التوحيد،نصرةمحىتلهايعاأنم،اهـ/1577449

دصتهلنشريشط!ماكلييذلوهوالدزعة،فىالشيخامشقرارعىعامانومضى

عذةالجديدةالدولةإلىانضئتإذإلط؟ي!فكانمماكئيرلينجحوقدسلمثة.بطرلى

صلمحمالتيالإماراتفىزويذونهاكانواممنميلكرىدعاصمتهاإلىوهاجر،نجديةإماراث

فب!يئال؟جديدةمرحلةإلىالدولةتل!لتقالفىعاملكبرالنجاحذل!وكانإليها.تنضئم

فىتمكنتفإنها،شا!ةمريرةكلألتلخصومهامواجهتهاانومعلهاثثاع.يئللممابالقوة

بداتخىذل!فىنجحتإنومان!،هنط!ةتوحيدمنالهجريغمرالثالثالقرنمممتول

وفلكالحرلي.وليدأنهاالصاءناص!فهافدكلألتالنيبها،المجاورةالسباسبةالكبلألاتلكنممح

الصلمجةالجزيرةشر!يإلحاقمنسىدآلقادةتمكنالكرن(نل!منالأولالتدنهاية

ألاثم!خلدصةاكتنعواالذينزعمانهاكضلعسيرمنطكةحكمهمتحتدخلتثم،بدولتهم

أسكمتحتالحجلأرومنطكةجلأرانمنطقةدخولفيكببردورالزعماءلهؤلاءوكانمحمد.

شملالذيالنريز،جمدبنسصدعهدفيغمتهاأوجالعصديةالدولة!لتوقد،السىدي

فىلمع!الجز!رة؟هذهخارجلهالنفوذمننوعالصطإنهبلالصلط.جزيرةمناطرإكثرحكمه

إلبه.الزكاةوالشامالصألىمنكلفيقدانلتةدفع

السىد!ة.الصبيةالمملكة-سصدالملكجامعةالآدابكليةالناريخلقسمأستاذ)0(
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نجدأ.تمخدكانتغدماالمصديةلهالدولةكثيرأئهتميقيخرالضلأسىالقادةوكان

انتصاراتوحقتتبل،الصبيةالجؤيرةشرقيمعهاووخدتؤخدتها،أنبصتفرموقفهملكن

ارسلواولذلكام.اهـ/031597سنةالجئانيةمصكةأبرزهاالحطاز،أشرافعلىعممكرية

الحكمتحتالحجلأردخلتولمابالقاتمل.لاكالكنهماالصالى،منضدهاعسكربتينحملتين

محمدمصروالىإلىبذلكوعهدوأسىد،.آلحرل!علىالفملأليينتصميمازداد؟الممىدي

اللةعبدالإهاماضطرأن،والسصديينالوالىذل!!واتبين،الحربنتيجةوكانتباشا.علي

-/AInسنةلاشالإبراهيمالاستسكلإلىسىدلهن %A 'r rw%.الس!ديةالدولةانتهتوبذلكم

الأولى.

بنمحمدبنالئهجمدبنلركىبنجاحوتكلئ!البلاد،لوحيدلإعادهمحاولاورقامدولعد

لهدأتوبهذاام.أهـ/024824عامنجدمقباشامحىمحمدقواتبقفةإخراجفىس!د

كما،والقطيفالأحساءمنطقةثمالغنطقة؟لالكظفهافيتؤحذتالتىالئلألية،السىديةالدولة

اةJوبصالداخليبالائقسامنكبتالدولةهذهأنعلنالصلألية.البحدجهاتمناجزاءدخلت

الأمهرتمكنئمالبلاد،على-شرقىالفملأل!استيلاءذلكصفنتح،تركيبنليصلالإمام

Iعامالدولةتلكإنهاءمنرشيدلهناللةجمدبنمحمد A -/rV AVV - i.م

:3فالةوال!و"امظاقر

مربرأ،صراعأيشهد،الأولىالممىديةالدولهقيامثبل،الصبيةالجز!لىةوسطكانلفد

خالدبنىزعماءأوالحجازأشرافياثمثهاهجماتنتيجةأوقحليأ،الصراعذلككانسواء

باديتها.قلهاثلاون!بلدانلضعلى

غزوقيامعنتبئرأنهايجد،الفترةلكدتاريختناولتالتيالمصادر،فيوالفتافل

ظ!ر:تقولوفزةنجد".إلىالنمربب"سار:تقولفقزةمخلكفة.لعاراتالأشرافأولئ!

هذهوكلنجد..محى3طلع:تقولوحينانجد"،عى"خرج:تقولوحينأ3.نجدعلىالثمريف

وهىمكة؟مناب!تدأقدالمميرأنزوعىإذاوكخاصةالل!!ة؟الناحيةهنصحيحةالتعهيرات

ثمدلنة.لك!شآلمرتفعةن!دهضهةإلىالصل!،الجؤاف!بصفتهاميةمدينة

بها!قومكانالتىالإجراءاتبينمنأنابضأ،المصادر،لك!فىالغتأفل!جدهومما

لإط!حى!دثعحتىزل!أمكنهمماالئهاتجنةالفبيلةزعمربط،المهاجمونالأفمرافأولك!

ضر!ةجرماارلك!تقدأنهايرونالتيالكبيلةمنياخذونكلألواوأنيم،يرضيهمماسراحه

مغادهوبما*عاقبوهاأخر:حينأغهاوتفولالفال"،عيهماصوا8حيناالمصادرغهانفول

تواليها")4(.وخثارالإب!أوائل!خياروهي؟والنعامةالمثئغاءأخذمن

قتلمنهافتطدة:فكانتبةالنصالللدانضد!نخذونهاالأشرافكانالنيالإجراءاتأما

عليهم.سنويةضرألبوفرضأهلها،أمو"ونهبإمارتها،قصروهدمرجالها،من!د

منف!ما-الغهاتجقهالبلدةفىأي-فلها+فكلبقولها:هولهصالمصادرئغرماومنها

.اللة")3(إلايطمهلاماالقبحمن-البلدةبأهلأي-لههم"ولكلأووالفساد+)2(0القبح
http://www.al-maktabeh.com



245

كثيرةأحيانأ،كلألت،الأشرافجيوشأن4المذقورةالمصالرفيالم!أم!نظريلفتومما

يطال-!يةالأشرافأحدحاصرغدمام،1هVهـ/8698سنةحدث،كماالصد،قويةالطذ

نحومنمكوقإنهالصاس:غهقالكجيش-الحاليةالرياضبلدةمنجزءهيالتى

وادسدمئةوادخرجالبد!للدانهاجمغدماسنوات!ثلاثذد!بطحدثوكماأدظ)4(،خمسين

.؟(Mكهارومدافعكثيفبجيش

الشريفجيفى!دشالصاميخ!رفيميلةكرمبالغةفلاان!تصورأنوللمرء

ظلىوففيصأك!هيرألكانصحيحا،كان،ثلثهأوالطد،ذل!نصفأنفرفىلولكنالمذكور.

التظياحناجبحيث،قويةكلألتالنهانجغةالنجديةالمقاومةيانولأوحي،الظروفلك!مل!

التوة.ولك!الطدذل!مل!إلىعلثها

غزراتهمنصوةفيخالد؟بنىزعاءأحدمعهدافعوجودإلى!شرابناشارولقد

غزواتمنفىكلألتالنجدبة،الدلدانضد،الخالدينالزعاء!واتأنعىنجد)6(.ضد

حد.أيعىالحجلأرأشراف

السلطة.عىأشافسوأخر،نجدبةبلدةبينالصراعحدوثصاملاكلرمنوكان

منكثيرفىالمصادرغهغهرتمهاكأهجوميطالهعذاتبينهاالزواتكلألتماوكثهرأ

يكونكأنالللدة،لهحكمعلاثةلهافتيمن،عادة،يحدثالعتطوهذاوكانبالمئطو،الأحيلن،

وضعالفحفعون:المهاجمونيكخذهاكلنالتىالاجراءاتومنسا!تأ.هنهاانترعتدحكمها

طابعذوهوماومنها.مناسبو!فيالئم!دذجثنالضوملباكأفيئنمكانفيكمدن

إحراقمثلوالامشمملام؟الرضوخإلىيضطرحتىاقتصاديأالخصمإنهاورلههيرادا!تصادي

للرعي.نهارأالبلدةمننخرجالتيالأغامونهي،النخيلوقطعبفها،أوالمزاع،مصولات

أالدفاعمظاهرلهضشفماذا،الفترةلك!فىالهجوممظاهربضىمنكانماذل!

سبوفمنلهه!تسلحونوماخبولهم،ظ!رالباديةلأيطاءإلدفاعUوساأهئمكانت

جدأ.!لألديهمالهنادىاستصالوكان،ورماح

أخرىوساثلإلىإضافةثناعهملوسالثمأهمنالأسوارفكلأتالحاضرةاكاءأما

انبلالللدةممماكنإحاطةمحىيقتصرلمالأسواربناءانكالذكرجد!رهوومماكالهنادق.

يحيطأحدهما:الواحدةللهلدةسورانؤجدور!مامستعكة.أسواركهاتحيطكانتالمزارعلهضى

!الأمرليسالأمموارلناءأنومعالمعماكن.!مك!المجيطةبالمزارعيحيطوالآخربمسلانها،

؟البلدةالهناءلونالموجودالتعاونذل!مشكلتهمحىالتظيفييعماىكانمماأنل!القفن!

منهم.واحد!مزرعةخاصةأولهلدنهم،عامةالأسواركلألتسواء

وخفسوالحجارةالطينمنمهـؤلةتحئيةموادبأبراثها،الأسوار،شاءموادوكلألت

بطريقتق:!تئم!ناؤهاوكانوسضه.النخلوجريدا!نق

بطينالجدارهذايهـشىثم،التبنمنجدازلوقهايئنىالحجارةمناسىوضعأولابما

!خفبأنوذلكلهال!قي،لفاؤقايثلألمهماالأمطار.منلجمالد4اثم!قذباوبال!بق،مخلوول

نحومنهاواجدكلارتفاعيكونبحيثيركا-بركأالجداريبنيثم،بالتينجيدأخلطأالطون

وكانواللياسة.واللبنالحجربةالأسسصبهيئمئقىالطر!قةبهذهالأسواروبناء.نراع
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خكلمنألالدةصوالدفاع4المهاجمينطحغلمراقبةالأسوارفئأ!راجوجودمنلايد

ليها.فتحات

ودفاعأهجومأ،الأولىالممىديةالدولة!هلالفلألمالوضعهوذكرهسبقماكانوإذا

الدولةلككماملهطلأمريناهذينصذافما

سياسيط!بعذاالسصدي،الحكمقبلالص!ة،البزيرةوسطفىالدالرالصراعكانلقد

فقد،الوهابجمدبنمحمدألاثميخدصةأساسعىالقاثمالسىديالحكمأما.وافتصاد!

المبياسيالعاملينأن،الحالطييعةبغي،لايهذا.الدينىالعاملوهوآخر؟أمراطرح

دينيا.دالعأدافعهكانالسصديبالجيشالتحقمنكذأنأوأئر،لهمايكنلموالاقتصادي

الطرفينمنالمقاكلونانبعوخصوههؤالمصديةالدولةأتالاعببنالمدال،بدءفي

لمباغتةمحاولاتهنا!كانتودفاعا.هجومأ،المنطقةفىفتلعةالثيءكلألتنفسهاالأسالثي

،للمحصولاتتخريبئهنلاوكان.المنامسالوفتفيليخرج!وفنعكمينهناكوكان،الخصم

الجلأللن.كلامنالنجاريةالقواثلمحىواستيلاء،للحيواناتونهبئ

نجد.حاضرةعلى،دولتهمبدايةثيفركزأ،الأولىالس!د!ةالدولةكادةاهئماموكان

ذل!وكانأيضا.الحاضرةمحىهجملالهمأكثروكلألت،الحاضرةمنجيشهمعمادكانفقد

المراحلفى!ليلةكلألتالخيلأنعلىوالماثماة.،الإبلوركلى،الخيالةمنفكؤكأالجيش

ذاتالإجراءاتمنوكان.القادةلدىوبخاصةيرداد؟عددهاأخذثبمن!د.توحيدمنالأولى

مفاومنيانطولالنىالهلدانحولقصورنءالسصد!ون،القادةاتخذهاالتىأ!جومي،الطابع

اقتصاديا؟المقاومةالبلدةأهلمضايقةالقصور:لككفىيؤفتونالذينتهئةوكلألثلهم.

تجاريةثوافلمنإليهايتوتجهماومصادرة،للرعيايلأوغممنمنهايخرجماباخذوذل!

كلهير.ينجاحاهدافهاالتصورلل!أدثوقدالصكربة.أهلهاحركةرصدإلىإضافة

التيوالبلدانالفبانلعىمالبةضامة!ضىاأنالعم!ديينالقادةعادةجرتولفد

النتإل.الؤامهلككالمصادربهاشغ!النىالأسماءومنلهم.معاومئهالطول

المستحسنمنوتعذالأسوار.فكانتالأوأللديينالسىلدىالدفاعوسلأللأهماما

رمزأكبربصفتها،الأولىدولتهمعدممةالذرجمةأسوارصالتفصثلمنباثمىءالحديث

وأهته.

م،اهـ/1330172عامالذرعية،هاجمغدماالخالديالزصمأنبشرالنذكرلقد

كانتالمنهوبةالبيوتانأو،حينذيسورلهايكئلمأنهذل!من!ففموقدورتا.ليهانهب

لقط.سىدآلإمارةمكر،الطريفبحىمحيطأكانالسوروأنالممور،خارج

الفترةفيللذرجمة،تحصيناتأوأسواربامةإلىتئمرلمالمنوافرةالمصادرانمحى

وتعلسىد.لهنمحمدوالأميرالوهابجمدبنمحمدالاثميخكينالم!ها!عةأعقبتالتيالئبثرة

!كنلموالذ-!منها،القريلهةالنجديةالبلدانأمراءيحاربونكلألواقادتهاانإلىعلألدذل!

.جديدةدفاعاتإقامةيوجبماالصكربةالقؤةمنلديهم

جهودأالقادةأولئ!بذلمحارلقها؟في،النجديةوكرحجمأ،اكبرالقوىبدأتولبا

الفىمة.الدلاعاتلصلكبيرة
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قامغدمااماهـ/172975سنةحدثقدنجدخارجمنللدزجمةتهديداو"وكان

بذل!؟العصديونالقادةمحماءنومانجد.عىلالزحفذنجين،لن!يص،الخالديالزجمم

الذرعيةأماالخطر.لدرءالمناسلهةالت!ميناتللناءالمضكفةاليلدانفيأتهاعهمأمرواحتى

الطداء6الجلوشقيادةيلولىكانالذيسيرد،لهنمحمدبنلؤيزببدغهاالدلاعفأيخلطذالها

غهلالما-الللدةكل!لمحصثناتخذهاالدىالإجراءا!ومنام.اهـ/163974عإممن

!م:الهن

البناءفىساءهوثتغروالاجتهاد،بال!-تعالىافهحرسه-ال!يزعد"وقام

والررج)7(.التتمورخشيةنجال!هروج،منضودينسورينالذرعةعىفهنىوالاستطاد.

السكنيةالمبانىعىسوربناءالمرادكانإذاهاالممابقةالدارةمنالويضعمنوليس

أنيخرمتوافس.جدار!منباب!لدةالمحيطالممورشاءاوبهاإلمحيطةالمزارععىوآخر

!نهماجدار!منالبكاياهذهلدحموق!المر!؟هوالثلأليالمضأنترخحللبلدةالأسواريقايا

عامللذرعة،تحصيناتمنمحمدبنالؤيزعدبناهماأنالججبمببعص!رةوحجارةطثن

لك!فإنإليها،الخالديالزجمموصوللطم،العامذلدفيتوئهتجربلمام،اهـ/172975

ذل!منسنواتممتلهطنفسهالزعمإلثهاوصلحينماغهاالدفاعفيساءتالتحصثنلت

لاشاايراهثمكلادةأتتلكهـالتيإلاذل!؟يطقوةأيالمنطقةإلىتصللمأنهعى.التاريخ

قدتعدبلاتأنجذاالئرخحومنأم.اهـ/233818عاممصرحاكمعلىمحمدفواتقلألد

بمنةإليام،975اهم172ممنةمنالممتدةالفترةخكلوأبراجها،الأسوارتل!عىأدخلت

وتاثرها،المقادةالطبيعةلاملالمهانيتأ!ئرالت!يلاتللكدواعيومنام.اهـ/233818

علىالذرعيةكادةاطلاعإلىإضافةام؟اهـ/212797سنةدفعالذيالجارفبالسيلخاصة

إلىوإضافة،لهجماتهمتضضتأو،حكمهمنحتدخلتنجدبةنجرلهلدانفيوأبراجأسوار

دولةقاىةأصهحثأنليالممصد!ة،ييعاصمةإلىالبلدانلك!منالمصار!بضىهجرة

الص!ة.الجزيرةفىغيمة

عاموأبراجهاالذرجمةأسوارثنفذواالذ!البنالين،أنالئرخعرهن

نثرانخدمامننطلقالأبراجليأمكنةبصلواانبلهالهميخطرلمام،هـ/1172975

لهاامن!هاونكلحينذاد.مدافعتمل!لكنلمالسصديةالدولةأنذلك.المهاجمينضدالمدافع

1ا591عامق!ل!حدثلم VA -/- A،ماووجدت،الخرججنويىعىاممتولتغدماوذلكم

بلألنىذلكليالأحمماءعىالدولةلك!6قاداستولىولما.مدافعمنفاروالآصاءتركاححم

مانجزاءمنلد!همالمدافع..aوازدادلهم.مقمافيهاالموجودةالمدافع!مهحتعامأ؟غمر

بع!اشتبروهوماام،اهـ/212797سنة،ضدهمالنوخهةالصألىواليحملةمنغموه

ولكل.(مدفعا)8ستون-مثلأ-ال!يزعبدبنسىدلدىوكانثروتها.وازدياددولتهمتوشع

ووجودها.الدولةكيانش!دافعأصلهحالذيجمدالته،التعندزادالطدهذا

أغبه،فيكان،الصمكرينشاطهمأنيرىالأولىالسصديةالدولةقادةلتاريخيالغتتئع

حروبفي-القواسمحلفائهمسفنمدافعباستثناء-المدافعبستصلوالموأنهمهجوميا،

بمحار!تهم.باثمامحىمحمدقامأنبطدفاجمةحروللاإلىتخولتحرولهمانعلى.هجومية
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الذرعة،عنالمدأف!نابداهاالتيالبطولاتصجثد!تفصيل!اثمرأبنالمؤرختحذثولقد

.ةوتىدأتفوقهمقواتامامش!رممتةمنأكثلىصمودهموش

لالديابةيكونماأثببهالهجوهية،الأسلحةمننوعإلىابمؤسارةاللطيفمنون!

عمليا!إلىأشارعندماغامالنكرهودد.الأولىالممصديهالدولهعهدفياسئايلالحدلئه،

كال:إذم،iهـ/6911781سنةالقصيمفىالصكريةخالد!نيزجمم

فىغققالرصاصيرذالصبأولككغدعجلأ!سئيالخشيمنمنتريسأصمنعؤف

لمحصربمتحمواأنالدولةtryحاولاماهـ/212797عاموفييؤذبه")!(.ولايضزهفلا

الصناعاتمنباسهالطذل!فغ-لضرالهنيثولكما-وسكلاالدواسر،واديفياتهاعها

محمولةبهاوساروالهايديهم،ومفاتيحهاشجعانثثهاخفسمنصنادي!وجطوا،والزخالات

ثلاثونصندولىكلفى!خا!ن؟ولايهدمونالسورهن!ربواإذاير!دلنغجليدراريحعلي

الذينالرجالوظهرمنها،واحدلكسرو،دونهالزخالاتوثفتالجدارمنقرثوافلمالهطلا.

)00.كالهنادقرجالنسعةالفصرأهلمنهموفل!فبه،

حرلهاليدءمنواحدعاميمزلمأنهيجد!الأولىالمصديةالدولةتار!يخيكوأومن

ام،هـ/1233818سنةكيانها،شدفاعهانهايةحتىام،اهـ/915746سنةلخصومها،

لموس!-ردعها.هجومأكانأكثرهالكناراضدها،شدفاعأبضهاكانغزوا!ثةوفلهإلا

تطؤعية،لهطريقةأو،إلزاميةبطريفةندمحوقالمحاربةقؤاتهاكلألتبلدألم،جيئ!لهايكنولم

ورؤساءالمناطقأمراءمنياللبالؤوفيناللههأوالحاكمكانفقد.الحالنئطلهاتحسب

يرادالذيالونوإلىلينضفواالمكلاينمننيئأ!دأوأولن!،هؤلاءبضمنأو،القبائل

المطلوبالطدإلىانضنمورليالهدنفدذه.يعبمأنذل!منهنطتيمنكلعلىوكانبه.الطام

مننصيبعلىالحصولفيرغةأوتدكعاالضوفىالمشاركةعىأقدموائتطؤ!نأناس

منفئاتهناككانأنهجملى.ناجحةالعمىديةالضواتأكثرأصهحتأنبطوكخاصة؟القائم

كلقاءةفىوللأهراءالذرعة،فىللحكامالخاصالحرسمثلالصد؟ميليالداشنالجنود

أوورع،فىفترات!قضونالذينالجنودمنىدهناولوكان.الدولةمناط!منمنطفة

الاستيلاءادشهلمنيكنلمللدانقربادم!مفةالحصونفيالمراطثنأولمهمل!؟حصون

سكلألها.ولاءإلىمطمننةالدولةئكنلمالتيالمناطقاوعليهاه

ورواحلعنادمنيلزمهمبماصوهاافرادتجفرانقبثلة،أو،منطقةكلعلىوكان

الؤو.ئذةطالتإذاهؤلاءتساىكلألتالدولةلكنللؤو.الئتوقعةالفذةلكفيهمواطصة

سرعة:العسكريةأعمالهمفيالأو،للالسىدبونائبعهاالتىالناجحةالأسلأ!ليومن

التيالبلدانكرليالفلاعأوالقصورلناءإبىإضافة43الخصوونضلبلوسرينها،،الحركة

وعممكر!ا.افنصاديالمضابعتها4مفاومتهانطول

العسكريةالدولةلك!أحوالشتفصثلات-وبوركهارت!ثمرابينمن:كلأصولقد

الجيوشقيادةبدأالذيالؤيز،جمدبنسىدصيتحذثوهوباثمر؟ابنيقولايرادها.يحسن

http://www.al-maktabeh.com:م811هـ/4ا922وفاتهسنةحتىيقودهاوظل،ام768اهـ/!82عام



924

الجنوبيريدأنهأضهرالشمالجهةإلىيؤوأنارادإذأفكانمغلأريهفىسثرتهؤأما

البواديجمىإلىوأرسلبعرها،!زىالجهاتلككمنجهةير!دكانوإذاالونل!.أو

ويواعدهم،إليهمبخطةؤينبؤنهممعه،للضوالجزيرةأطارمنيحوشونهمرجالحوا!ياث!

الموضع،ذل!عنؤلاأليومذل!فيمنهمأحديتخلففلامطوم،ماءعلىمطومأيوما

ئم.قبلهإليهالجميعفيسارعمطومأ،موضعاالبلدانأهلمنالمسلمينجم!أ!ضأ،وواء،

وفىثلائة.أولهيومينقلهلهالناسفيخرج،الاثنينلوموإماالخميسلومإماالذرعيةمنيركب

منفيهيمشىماضممنطريقأفطالسالكيحدلاوبض!!ستاسعوالواديالأيامهذهكل

زهلطرحائلويخرجوايررواد.والأمتاعالخياموحرحانلالثمينةالضانثاتوالنجائبالجثادالخثل

الذرجمةمنالخرؤجارادفإذايوما.عثمرخسةبنحوقبلهالخيلوعليىضيفوآلاتوزهابه

خروجه.يننظرونبالأطفالوالنساءوالرجالالفصر،وغدالواديفىالخيلكتانبلهوففت

فإذا.الصلاةويطل!فيه،فقصليكصره؟غدالذيالباهعمسجدويدخلالقصر،منيخرجثم

نزولهيريدالذيالموضعيأنيحتىالسلامإلا!كلمةيتكئمفلا.جوادهركبصلاطهمنفرغ

وأهلوالولدانوالساكينالضناءمنأكثرأليومذل!فيمعهويمميروالعقتة.الذرعةبين

عىمجتمعينالمسلمثنجم!وجدسارفإذا.يرحلثمالليلةلككحاجتهمفيقضى،الحاجة

قبلويرحلالاثسى،غروبقبلالمنزلنجيينؤلالحاضر-والبادي،بهمفيسير.مو!هم

الباسويجتمعوالصر.الظهرالجمعصلاتىيضئيحتىيرحلولا.الهاجرةويقيلشروقها،

فىورثبالممململن.مننجواحيناحيةكلوجمندملأ،إلالومكليعشاءلدنبمنللدرسغده

غدكالفتخئفينالثلأبيفبصلى،بالعامةئصتىالذي،الأولالإمامبطيصتىإمامأناحيةفل

قربفإذا.فرادىيضلواللاوذلك؟الأحوالبإصلاحالموكلينمينويخرهموالطباخينالمتاع

منهم،لري!اوينزل!دهغهم،حدىيللثفلاءا.ثم،أمامهعونبثألامنلاطهبنحوالإومن

الئنادييناديثمالديار.بتل!نزلواكانهمولانار،الليلةلالكالممملمينجموعغديوففلا

فيهم،!قومفمغده،فيجتم!نسصد،غداحضرواأنالمؤبصلاةلهطالمسلمينلجم!

فىوالصبرافه،بطاعةوالصلالإسبم،كلمةعىالاجتماعمنعليهمبهاللةأنعباويذكرهم

و!بلوالغدبرين،الفازينبطتوء،ما،الجزيلوالثوابالنصرمبنوءهمومااللقاء،مواطن

كضتبلتاءفقذفنهألىن!خفزأأؤلفتالنتخزفأإلأذئزةتؤمئذ!وكهنم؟ؤمنلعالنى.!لهعيهي

والخذلانةآلكانمرسليهوالذيالظؤلعنوبزجزهمالمصيزآؤبكمقتجهمئموقأؤاةاللهنن

ذلكفى،وسلمعليهالتهمتلىالنبيئ،عنوردوماغل،منكدابةفيالئهتوكأماغلمهمريلكو

سلالأهيالتىالنفوسفيوالزيادةبالكثرةالغجبصأ!ضأ،غه،:ويزجرهم،الترهيبمن

مدبرين،ولواحتىدلةصالثومئظي"لنخنثن:فيالرجلمقالةوالالهزام.:-ويذكرهمالفاثمل

ومحاطبهممواضعهمإلىانصرفوافرغفإذا.المؤمنينوعلىرسولهعىسكينتهالثهأنزلئم

ويائمنواأو3له،عىبالصلاةيلكرواأنالأصاببضامرقدوكان.الصبحاولييتبئبنحنى

والأرضالسماءفتظلمواغاروا.بالتكبير،وضنخوابالممملمين،ركبالصبحصلىفإذا.الغارة

بالنصر.المسلمونويوقن،الساعةلككفيالذهنفيفليكالتكبثر،وضجيجهمالنقعإثارةمن

،امرأةأو،الحلم!للغلمغتنإلاالسثفيرفعفلا،الجموعللدثصدتهفيمنباسهاللةفيؤكع
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ال!هاديسعالمغ!لملل!لهجب!القوممعارةعبنيرحلئمالأمول.جم!لأخذكثثر.شيخأو

ونفشم،بدراهمالقائمونلهاع،الأخماسفنض"المثاه.بضىمحىهنمفريبأوينولوالحاضر.

لأهلولأذن،وطنهإلىيوحلثم.سهمانوللفارس!م،للراجل:السلمينجم!محى

.")11(اوطانهمإلىيرج!نالنواحي

بوركمارت:ويتول

منكيلةمناتباسشلثاءالجند،منجماعةاونظاهثى،جيشلأبيهولالسىديكن+لم

يكونواأنالمناطقوأمراءالقبانلشيوخأمرهجومأنويإذاسىدوكان.المختارينالرجال

بطلي،!كانالصحراءفيماءموردحولكانماوغالبانغين؟موضعفينحذديبمفي

ينوبمكإ!ادهمالأمهرأوالشيخفيقومالمحارلون،مننمئأءدأالأمثرأصالثميخمناحيانا،

الكصيماميرمن--مئلأطلبفإذا.نفوذهتحتقريةأوثكلمينالإلزابىالتجنيدمن

سكلألها.نسهةحمسهؤلاءلإ!ادتسهمأنالمنطكةلككليبلدةكلمحى!انرجلألف

إلىركاثيلديهممنكلفينقممم.بينهموذياالأمرالؤ!،رجالأواللهلدان،سكان!حلوحينكذ

انويجبالفادمة.للحرللابذهبو!ممحبنذور،لهاالفباميرادالنىللحرل!يذهيفمعفسمون:

أبأكانأونلزوجنجرأوفنزوجاكايئسواءوالممنبن؟غرةالثالثةببنجمرهمنكليحارلط

خئالة.إلىبحتاجلاالؤوأنيذكرلممااةكالكليبهتحقأنفرسلدبةمنكلوعى.لأسرة

الحالةهذهوفئ.المطلوبللطدذكردونأحيانا،تتغ،للتجنيدالعامةالدصةوكلألت

سولي:بثولالأحبانسصبوفى!حضر.انؤلوللد!ةمنفل!محىبجي

حملعى!ادررجلكليشصوغدلذ".تخلفمنوإنمالهالؤو،التحىمنندلن!

بيتمنخهزاوومملاح،لراحلةالقىأمذهفقيرأكانومنمعه.يؤوانعليهلهأنالمملاح

ممنةدماثم!إلىؤخهتالنيتل!مثل(بحدةجهةإلىالؤوةتكونوحين)12(.المال

النخلةوهموحدها؟كالمتثةيوفوهأنالقادةسصديامرغتان،ضدأوام،81اهـ/2250

نصفمناكثركالجيشيلتحىلاالحالةهذهوفي.الإبلوركبيالخفالةمنالممتازة

عثمر!13(.

ماءموددغدأمراءهويواىأصأ،هدفهعىبطلعلافإنهمالؤوسىدئخططوحبن

ثلأبجاهالؤويكونأننوىفإذامهاجمنه.بريدالذيالطؤنظعبطريفةدالمأ!ختارهنغ!

اتجاهفيفعلأبنطلقثمجنولها.أيامثةمعمافةيليموردغدجيشهجمعالذرعةفممال

الحيلةوهذه.بالهجوم،عادةيفاجأ،الذيالطؤعىوينقفننممرعأ،يىدلكنه،جنوبى

للهجومانطقهمكانمنبدتوليلط.الكلجزيرةلىكالررل!تشرالأخهارلأنجدأضرورية

اوللمقاومةنفسهخد4يطؤكتايم!ك!انالطؤإمكانفىلكانهجومههدفإلىإشار،أي

للوروب.

الننقفة،!ممفىخاصأحرسأمغاويرهموأنمهرقومهشجعانأضممنسىدكوبئوقد

كلماوكانجالثمه)14(.منالدثمالجندوحدهوهوباستمرار.الذرعةفيلديهموجوداوجطه

وأسرتههويمذهأنمحىخدمتهإلىوفتئه،حكمهقا!ةإلىدعاهمثم!ربفارسسمع

ذل!ويصحيطلألهة.ذلولأوبطرسئمذهكما،والسمنوالتمرالعمحمنس!تويهلموونه

http://www.al-maktabeh.com



أبدألخسروالملألهمالاعداءيكذمرجمأأفرادهذكروكان!واته.فيدائمأسىدأالحرس

ا!ادأويبصالمصكة،فىاحتياطيةقؤةكهم!حتفظسىدوكان.الشجاعةفىالعالطةمممغهم

ساعةنجفزينرجلمكةثلاثإلىعددهمويصل.الآخرينجنودهلمساءةمنهمصفرة

تخترقهالافحشؤةصوفيةمادةأي؟بلبسمكسؤةوخيولهمتقريبأ.الأسلحةبكلالحرل!

.والرماحالسثوف

كثمرأالذرعد"إلىمعهلأخذكايئ1سصدفإن،الخاصالحوس!أوالمنعته،إلىوإضافه

القبائل،لككقوةأضفالتداءلهؤلاءوبأخذهحروبها.قادةاوالبدويةالقبائلغداءمن

.1(لفضينه)رالصادقنحثممهمرأىإذاالونواتفيادةإلثهمأسندماوبثبرأ.ننسهوتمؤى

الوانذاتأعلامعدةولس!دالضو.فيالخاصعنهبىليس،أوأمبر،لكلوكان

البيوتتلكهيقومهخياملكنبظاد.أودماثمقفيمصنوعةجداجميلةوخيامه.مختلفة

س!دمؤنوتحم!الإطص!محىخياملديهمليستوأغل!ههمالبدو.بينالمتداولةالسوداء

ال!عدةالمسافةذاتضواتهفىالمونمنك!طرةكنيةمعهوياخذكير.مئتيعلىوأثاثه

تسكنهابمنالقةنزكلماولأنه،جيشهمنالخاصةمؤنهمتنتهىالذ!بنمساىةهنليتمكن

الجيثىساروإذاالذبىجمة.فيبهايعاملهمالتىلهالطريقةضيوفهكلعاملباديةأوحاضوة

الهجومنقطةكانتإذاإلاليلايفنارولاة.القادوكبارالزعيمأماموخيلتالمشا!اوقدتليلأ

فقط.يومينفيخمممة،أو،أيامأركعةعادة6تش!قالثىالمسافةتقطعوغدلذخذدت.فى

قبلهؤلاءويسيرسئبؤر.لهم:يقالأربعن،أوفارسا،ثلإطينمنطليعةدائمأالجيئ!ويتغذم

تجطةأمامهملسيرطليعةيرسلونإذذلد؟مثلتعكيداال!دوويتبع.يومينأوبيومالجيشمسير

ساعاث.

.الأخرىخلفواحدةكذ؟أربعأوفرقثلاثإلىالجيشينقسمالطومنالاقترابوعند

الثانثةالفرقةوتساعدهمالجثش،قوةعمادةهمالذينالخفالةهن-فكقلةأؤلاتهاجمفالتي

.الختالة)46(فزمإذايتقذمونلذينالإبلراكىمنالمهـولة

ماوكثيرأ.طواعيةاستسلمواإذالأعدائهلهسهؤلةالأمانيطىكانس!دأأنعلى

علىلدقيقةمحافظتهفىوفمهرته.مناسبةأفيفىعهدهنقضىأنهيعهدلملألهذلكفطوا

علىمحمدمعالحرل!لهدايهمنذأصدقاؤهوقجدهاأءائه،ألذبهاأ!زالدىالأمورمنالعهد

.الأئريلظرئمامأمناقضةبصفتهاباشا

اللةأمانيطيهم،عادة،فإنهمنهمينتقمأنقبللمم!دالغهذدونالصبابمتمملموإذا

الأوانيوكلوالسيوفوالبنادقوالدروعوالإبلالخيلوهى؟الحالقةلهيشلمواأنباثمرط

مفمروط،جمرأمانأس!ديطىالأحيانلضوفيكه.فيحتفظونثروتهملهاكيامانية.المط

يفللواأنجيوشهقادةلبمصارمةأوامرأصدروقدسواء.خذعىوالثرواتالأنفسبيمثممل

.لهدقة+1(الموصدالأمانعىيحافظواوأنالآعداء،مناستمملامطلبكل

التي،الأولىالس!ديةالذولةفىالصكريةالأمورصمختصرةملاصحذكرهممبقما

انهابالذكر،جديرهوممافإن،الثانيةالس!ديةالدولةأماالس!دي.للحكمالركيزةهي

بنتركىيدعىام،اهـ/254824عامبدايتها،غدنجدأهلمنملحوظأتجاوبأوجدت
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ال!دية.لك!منسنت!خكل،عامة!منة،مختارةالنجديةالهلدانإللأ64لضمتاذالثه،جمد

المنطقةسكان!ثروتقديرالثياد!ة،تركيالإماممؤ!تالتجاولي:هذاساملأكلرمنولكل

.الوحدةالفوألدوإدركهمالسىدية،للأسرة

منالأولىالفترةفى،الثانيةالسىديةالدبلةواجهتهاالتيالشكلاتأنالواضحومن

محمدضدهاؤخههالذيالؤوفىتمثنهتخارجيةمائمكلاتوللت،تركيبنفثصلالإمامحكم

جاعتئم.داخليةكلألتواجهتهالتيالشكلاتفإن!الثلأليةحكعهقرةفيأماباشا.علي

وفلاله.ليالفاثهبينحدثالذيالأسريبالانقسامالكببرىألالامة

العواملنفلئمةفيكانالئلألية،ثسصديةاللولةفيالممياسى،العاملانالنظريلفتمماونكل

فيها،السنظمةوالأمملحةتمفيذها،وطرق،العممكريةالأعمالطهيعةأماوالخارثي.الداخليللصراع

والثلألية.الأولىالسصد!نيناللولئينبهنكثيرائختلففلم
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ا!اص

وزارةطدمةا!خ،آلاوحمنصكيدتحقيق،ا!لفضظ1لشر،لنعكمانارو)1(

.121ص2،جأهـ،6193الثثليةالممعوديةالمعارف

.802ص،نفسهالمصدر)2(

اليعامة،دارالجاسر،حمدالشيخنشرنعد،فيلواقعةالحوادثبضتاريخ،عيسىبنايراهيم)3(

.7.صأهـ،386

.91هص2،ج،ذكرهسبقمصدرالعصامى(عن)نقلأبشر،ابن)4(

نفممها.الصفحة،ننسهالمصدر)؟(

233.ص2،جنفسهالمصدبى)6(

55.-54صص2،ج،نكرهسهقمصدرغام،ابن)7(

.231ص،جا،ذكرهسيهقمصلر!مثمر،ابن8()

.161ص2،ج،ذكرهسهقمصدرغام،ابن)و(

.201ص،اج،ذكرهسبيقمصلر!فمر،"ن)01(

ء228.-226صص،اج،ذكرهس!قمصلرل!شر،ابن)11(

كلألواسعودجيشافرادسضأن-آخرموضعلىنفسهالمؤلفذكروكما-المعروفمن)42(

إبل.ولاخيلمعهمنكنلمأي؟مشاة

للشامضوهفىسعودثيش(نعلى1(89ص2،ج،ذكرهسيق)مصدربشبرابنجمارةئلل)13(

مكةالىاللواسرواديمنول!هاديالحلضرثم!منالنواحي"استنفرإذثدا؟كبيرأكانالسنةتلك

ذلك.،بينوماوالجوفطيءجبلإلى،والمدينة

أفرادها.بئنفىالنىالمخنارةالفرفةهي:المنفئة)14(

من،الغالي!ىكالوا،الممعوديةالأسرةيخرمنالفزواتقادةانير!المحئيةللتوا!ءالمنتثع)؟ا(

عامة.بصفةالرسميونالفباللرؤساءهمال!هاليةمنكلألواإذاالقادةواناللهالية،منلاالحاضرة

.المشاةأنهاالواضحومن.العيشمنالثالثةالفرقةبورلمحهارتيذكرلم)،1(

-6هصصأهـ،504،،الرياضالفيمينجمداللهنرحمة،الوهابيينلناريخهواد،بوركهارت)776(
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الأولىباشامباسم!ةفي!رالعسكرجماالتاريخ

ا"()9184-854

)*(علىهريديأحمدصلاحد.

ام،845لندنمعاهدةمنام(ا-854باشا)984عباسموقفالدراسةهذهتتناول

لسلم،أوفاتفيجنديألفعثمربئمانيةالمصريالبيش!دحددوالذيام،841وفرمان

التىوالصعاب.العالياللالطلما!يراهطبتأ،الحربأوقاثفيبجيشهذاديزداأنعلى

فيوأيضأاممتلألبول،فىعائلتهألرادبضىمنأوالفملأليةالدولةجانبمنسواء،واجهته

لعدةذل!بطننتدكلثمعليها،تظيوكيفالصكريةالخدمةاوالتجنيدفىسواءالجيمثى،

والخاتمةالصكري،والتطيموأسلحتهالصكرية،وملابسهوالفرق،الجيشوأ!!التجنيد،

I)لاشاسمدأدخلهاالتىللتصيلاتنتصضحيث A at-6"ام(.ا

قيودمنعليهاشتملوماام،184يونيوفرمانلنصوصطبقأالحكمباشاجماسورث

هذايزدادأنعلى،السلماوقاتليجنديألفعشربثملأليةوتحديده6لهالجيثىيتطيماأهمها

إلىسنويأجنديأربصالةمصروترممل،العالىال!اللايراهلماطبقأالحرللاأوقاتفيالطد

ونياشينهم،والجنودالضباطزيمطابقةوجوبمعالصمكري،ال!نسبيلعىالآستانة

لخدمةفط9لمصرىالجيمث!أنأساسمحى،الغملأليةبالدولةمستصلهولما،السفنورايات

جانبتركوإنالتيد،كهذاالتمس!عى،الحرصكلالغمانية،الدولةوحرصت.العاليالباب

رتلهةإلىالترقيةحقالوالىومنحمصر)1(.جوينامسالذيالقماشاختثارفىالحريةمن

حربيةسفنأيبناءعثهوخظر،العاليالبابح!فمنالرشمنفوقهاوأما)عميد(أميرلاي

)2(.الشروطلككبتنفيذمرهونلوراثةحقوجكلنوع،أيمن

زيادةعىويصليتحايلعلهاسوكان.سنواتلهخمسفحددتالصكريةالخدمةمدةأما

من)المدفحة(الطوبجيةسلاعقوةازدادتحيثام،984عاملىذلكووضح،الجيش!د

هن)الفوسان(الخبالةقوةوزادت217،إلى691منوضلاطها،جندي10551إلى6704

وبقىبوزق،اللهاشىديزدولم،044إلى04،منوضباطهاجنديأ،0836بى0576

1عامفيكانكما،السنةهذهليوجندها،الممفنىد A t A،إلى7الأطباءءدزيادةمعم

ثحدة.)3(الكتلهةىدوزادالد!ريةالقوةفي6والصيكلة

لمن!ر.ثامعةالآداببكليةوالمعاصرالحديثالئاريخأسثاذ)8(
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منالجندىدوزادعيه،هوماعلىالجندمن!مضاة!داستمر+،jا085عاموفي

دىيت!رولبم،691إلى217منوض!اطهاجنديأ،67001إلى؟.105منالمدفبة

دىوزادواحدا،الصيادلةءدونكص.والمدافعالعمفنىدوكذل!بو!قاللاشاعماكر

المفمي)"(.العامصضالهطازادتالبحريةوالقوةسهعة،الكتهة

97453،كانانليجنديأ930156وللغالشاةعماكرءدزادم1851عامولى

123منض!هاطهمىدوزاد A3اإلى Y،Vعساكرءدونفص،الفرسانسسماكرءديزدولم

عمباكرودهقيت175،إلى691منضدهاطهم!دونقص1'4"33إلى67001منالمدفعة

السنةفىكانكماوالمدافعوالممننالهحريةالصاكر!دظلكذل!كلألت،كمابوزرالباش

خمممة).(.الكتبة!دوزاد،الماضية

وضثطهم9300،11إلى930601منالمشاةالصاكرلزدادتم،1852عاموفي

عمماكرىدونقصعبههىماعلىالفرسانعماكروبتيت3281،بى3271من

لرونالباش!دبتعرولم،41aإلى72iمنوضلاطهم9919،إلى6339منالمدفية

ائنونإلىالحرلطأركان!دوزاد.مدافعمنبهاوماالبحريةالسفنولاالهحرية،العساكرولا

)6(.هالكتابىدو,4والصيادلةiVوالأطهاء

الأولباشاجماسحكماخرإلىم،1853عامفىوالبحريةاللررءيةالجيوث!ءدأما

:()7ياتيكماكانلهاثما،سيدمحمدحكموألل

ضباط

4381

044

133

!

001

08

39

عساكر

9311..

0836

AVID

!

orvv

ةاث

(لفرسان)الةفيا

هيةالمد

حربالأركان

بوزقبايق

طبيب

صيدلى

كحب
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دكرضباط
المثماةنحو1465930471

الفرسك49280883

423tyreالمدلحة

حرل!الأركان71

هذاءدوكانلهوز!ا)لاشالنظاميةكرالصلارمنالنظاميةالقوةهذهيتبعوكان

3774،ام32Aعاملىالعساكرمنالنوع V،صيادلة،601طهيها،173الهريةالقوةويتلهع

الممرضين.خحفكتهة15

التالى:النحوغىفكانتم1853عامفىالبحريةالقوة!دأما

بحارةعماكرضبا،

نعكلومراكي)"(،طرادةمركب16و13،المدافعمنوبها4،الحرليةالمركيوءد

،49j01484،ضابط302اللحريةالقوةوكلألت18،والكنلهة،18والصيادلة18،طلاء

6طبيهأ،81القوةهذهويتبعلهحريأجنديأ Aوجملتهاكلاله!68والممرضينخورصيدليأ

وأربعةمدفعا،001بمقدارمعملحةسفينة68علىالبحريالأسطولويشمل79151،

نحو!ااوهذ189251،واللحريةالبريةالقونثنوجملةنكالة،144،طرادةمرأكي

دورعمالمنيوم،كلالحر!ةوالمناوراتالصكريةالتلريباتعلى!تدريون00005

والفابريقات.الصناعات

مئحركةوالثلألية،المصريالقطرعنللدلاعإحداهما:قوتينإلىالجيثىهذاوينقسم

الضاموألوفيوموره،وكربتولتظيمه،والسودانالحجازلضمالأخيرةوهذهللفدوحات

ثأجمعها.

جندضلهاهـ

YIVDATI-اللريةالتوة IrV

WAY-برؤسا!لنقالهاكأ

30201484البحريةالفوة

00005-الصناعاتمررحال

6523032781

الجهاديةبدبوانبالآعالالقانمينءاوهذا

كتبة

152

68

022

طيثي

173

18

ميهلى

601

IA

174
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والأغا،ألافستةوالقالمقامش!يأ)9(،قرشآلافعثمرةالبحريةناظر1مرشوكان

وخمسين،سبصائةالأولوالملا!متسصانة،الثلأليوأليوزثاثىالأولوأليوزباشي،ألفان

والجاويفميةوعئمرة،مانةوالهاشجاوبشهكتانوالصولاتخمسماثة،الثوانيوالملا!مين

لهخمسةالنفروالبورجية،ثلاثينوالنفرخمممين،والأونباشسلضالهلووووأمناء،سبحن

شهريةقروشخمسةهاjUaعلاوةرتضافقرشأوثلاطينخسةالموسيكيةوأنفاروثدثن،

)01(.الأصليةهرتبانهمعىالكهاريورجال،والمهندسينالمدلحةولآنفارلضباول

وبضهاالغمانية،الدولةيخصكضها،كثيرةفهيعهاسواجهتالتىالصعابأما

الجيش!خصالأخروالبض،الأستانةليضدهأ!اؤهيدبرهاكانالتيالمؤامراتيخص

ذلد.ويخرالنجنيدحيثمننفممه

فرمانبنصوصالدولةتمممكالقولسبقفكماالضانية:الدولة!خصلثمااما

أسلطانيتدهاالتىوالاتفاقياتالمعاهداتجمع!بولمصرواليعلىحتموالذيام،841

ومملالكلالها،الغملألبةالدولةفيالعطلدةوالشظبماتالفوانبنولتفبذالأدرو!ة،الدولش

الطلبهذاثقبولمصر.ليوئطلهيقهاالغملأليةالخ!ريةأشظيماتقبولعى.الواليوإركام

ولايةمجردواغلهارها،الفرماناتلهاكفلتهالذيالمحتازمركزهاعنمصرتخليمفاه

للهابلطلبيرضخلممصروأليولكنوكوانبنها،ئظمتهافىالغمانيةالدولةتتبعغملألية

تأييدعىالاغمادفىالفاشلةعيمحمدتجربةثطورأىفرنمما،تؤيدهكانتالذيالعالي

ورحبتإنجلترا.جانيإلىالالضمامعيهتحتممصلحتهأن،السلطانهعصراعهفىفرنمما،

مكابلفىوامتبازاته،حقوقهبكامللتفاظجماسلتأ!داممنطادعىوكانت6الصوبهذه

منجمام!تمكنله،تأ!دهاو!فضل.الفرنسالنفوذحساليمحىمصرفينفوذهاتدعبم

فرصةلإلجلتراباتاحته!نما،النظريةالناحيةمنبحتوقهمحتفظأالصراعهذامنالخروج

منللمزيدالسبيلومهد،سلطانهعىالفطيةالناحثةهنقضىقدمصر؟فمدونلىالتدخل

يوث!نبالآستانةجماسكاربكاننفسهالوقتوفى.الصاقبأوخملهسيكونمما،التدخل

عهاس)؟1(.المشاكللك!وشظت،الحكمصلإبعادهالعاليالبابولهينبينه

احتفظماإذاعجيفلاا!انه،وهن،السلطانمندانمخوفثيييشإذاعهاسفكان

قوتهأنأيالهاشلهوزقالجنودمن50552ونظاس،جندي55085ن!لغكثيرةحر!يةبتوة

الحدلطلهعةيخالفالددوهذا،جنديألفالماثةمنيقربمامعن،رقت!يبلص،الحربية

ام)12(.841يونيوفرمانفيعلطمنصوصهوما

ماوطبقالإسكندربة،فىوالقلاعوالالوابىالاستحكاماتتحصينإلىخوفهودفعه

حصونبضإليهاوأضافحصونها،مطمفلامبك()جليسالاستحكاماتهيكةرئسرسمه

وأشاثيرألهيوكعةاليهود،مقايرقلعةذل!:ومنالعهمة،النقطفيفادخلهااهميتها،ر(ي

منجاورهاومابها،المقيمنالصثرلمرضىومستشفىلالهواءتداروطواحينمخهزافيها

أليهودمقابرقلعةفيفأتاثمأ،القلاعبتل!ملحقةمبانإشاءمعالعجمى،وكلعةالتلاع،
http://www.al-maktabeh.com
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الباورد)15(.منقدطار)"؟(ألافتسعةتسعكبيرهجبخلألة)3؟(

185عامفىوأنشاي!)16(.محرموطابثةكتيبةأم!مكعةلكناتإشاءوتم rثملألثةم

وسعوسبصاثةآلافثحتولكلفترشيد،وبوغلأرالطوبينمتراسأوعفمرينوستةابراج

ثحنينلإلتاجالجيونمى،بحبلجديدةجبخانةوأنثمأقرشأ)!؟(.وسبضوثحممالةكيممةوتسين

الموجودةالخيالةبالايالخاصةلالثكنةو(هتمالمخاطر)18(ضدحمايتهامعبارود،قنطارالف

وعشرينوأربعةوخم!سانةألفوثلا!نئملأليةلهاواغمدأم،855عامفىالحديد،بلهاب

عامودمياولالإسكندريةكينجديدةحرلعةإشاراتوأنشألارة)91(،عئمروستقرشأ

853i.)02(م

وهى9184عاممشكلةواجقه!د،المجندينبالصاكرالخاصةللمثماكلبالنممبة(ما

لمنعأمرأفأصدر،الزواجعىوإقهالهموظلأللهم،وإهمالخدماتهمنأديةفىالصماكرإهمال

وذلك،الزواجلهمواثيزواجلاتهمتأديةفيالممتلأرر!حرمقدالأمرهذاكانولكن،زواجهم

الحممنة)31(.الأخلصلتهذيي

واقجار،الحرفيينئجنيدص:وهىأيضأ،نفممهالعامفىظهرتالئانثةوالمشكلة

الصكريةمنهؤلاءإخلاءاكضلمنووجد،الجميلةوالفنونالمهنيتطيموالمهتمبن

لأعالهم)32(.وإرجاعهم

لأنللشتاء،وملكهماللصيفكسوتينأشهر،أرلعةكل6العنودفيطيملالسهمأما

الجوخمنالائمتاءكعموةتكونأنوبراعى!نظالتها،الاهتمامالصدييممتط!لاواحدةكعموة

ملالجسأما.الحربزمنادهاردةادمناطقليالجمممعدىمحكمنينتكوناانعلىادمممبد،

والحرلط،السلمفياللونوفاتحةواسعةخفيفة،الحالبط!يعةلكونانفيراعىالصيف

ينبغيحيثللصاكرتطىللنومخاصةمجبسوجودالطهيعيومنوالمفس،الحركةلممرعة

!أمرهمبلنهارا،يرتدونهاالتيلطرا!شهملروبالنومكلراد!سمحلاأنالأوضةلأوبناشي

فيسوىالضدثاطملا!صتخطفالجنودملالهستكنولم.للنومةالمصطرابياثمهمبارتداء

غدما،الضباطبمحدساللون!ىاخقحفأحدثثمتطريز،منالأخيرةيزينوما،الجوخنوع

الحريمبى،ورجالالمدلحةورجالالفرسانملابسوكلألت.الخاصةنفقتهمعلىيلبمموناصبصا

فعلا،حدثهذاانمنالرغممحىئمتاءأ،اللونزرقاء*صديرية"خفيفةسترةصجمارةكانت

بمرورلل!فرصضةلأله،اللونبهذاالمحبصالجنودصبغبمأمرصدرأنللهثفما

)23(.الجيثىرجالكسثرحمراء،تركيةاحذيةمعحمراء+صدر!ة"يرتدون!ماروا،الزمن

بالصروالالقوةهذهلأفرادالبنطلونبدلفإنه؟الخسةالفرسانالآداتملالهسأما

نفع!فهيالقمصانأماث!،كرشىءالبنطلونفوىلهالحزامالتمنطقأنإذ.والحزام

)"2(.النظاميةالفرسانلصاكرالخاصةالقمصان

وهفروشات)25(.محلهسمنللنفرإعلاؤه!تممايوضحجدوليليوفيما
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واللحريةالبريةعماكرمننمرلدرجةومفروشاتملإسمنالمرتب

اليريةمنمركوبشهورستةكلأن،واحدةسنةلهميعادكوندرهمركوب

الكوندرة،،لهعيةالكلالسواري،والطو!جيةالسوارياهأ،والبحريةالبيادة

شهور.سهعةكميعادالواحد

بجية.والصالسواروالطهجيةللسوارىشهراثلاثينكميعادطويلحزا

فمهور.أربعةكلالواحدةالعمنة.لباس

شرحهفميص

الواحدةالممنةبنطلون

"سمب!.ئخين.حومن!ناللودط

.الواحدةالسنةممترة

لهفته.من2زكيتهأىثصثرةنكوناللهحريةوسترةتخهن،جوخمنا

صديراشهرستةكلواحدةممنةلميعاد!التةصدير

شهورستةكلممنةلهميعادطرلهوش

سنةبميعادحريرزر

سنة!مثعادلفطلونحمالة

أرلعةصضونصفذراعانحزاموكل،واحدةممنةبميعادبنتةحزام

.بطولاذرع

أشهر.ثملأليةبميعادآس،الموجودمنكهود

بعملبحيثشنينبميعادلالمخزن،الموجودجمنةمنصوفسجادة

المطلكمااللازمتفمظويجريواحدنفرلزومواحدةسجادةعنمطل

آلألا.الموجودصرفخحصلطسجادةنفرلكل

شظف)26(.ذاتفرنعميةبندقلةصعهارةفهىاسلحتهمأما،لملابممهمبالنسلهةهذا

عامالصواريمدرسةألعتفقدالصكري،بالتطيمالخاصةللمدارسبالنسلةأما

88 t?،835عامفيافتتحتالتيمt iالبياومكشJأم)27(.983عامافئحالذي)الماثماة(ة

الضابطبتأمميسهاوقامام،825عامفيانفمئتوالتيحرب،أركانمدرسةأما

الوحداتفيدراممتهم،6لمامبط،المدرسةهذهخريجوفيينtPlanatبحاالفرنسى

)28(.المدنيةاوالحرلعةالإدارةفيأوالمناجمفىأوالمدفعةأوالجيشفيالفدسية

المورةحربائناءتطيمهاثمارإبراهموجنى،جليلةخدماتالمدرمحمةهذهادتو!
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Iعامالفرسانمدرسةوألفت At It،03(المفروزةمدرسةمامن!سيمأوأصبحتم(

9tعامللمحاسبةخاصقمممبلأشاءعباسوأمر A tألقسمهذايدمولمالآلسن،بمدرسةم

)المدفيةاالطوبجيةمدرسةعلىوأبقىام)31(.851أذطسفىعامينبطألغىبلطوبلأ،

لكميذا186نحيذهاءدوكانام.984فبرايرفىالجهاد!ةبدبوانوألحقها،ولايتهب!

هنكانمنوفضل،المفروزةمدرسةبإناثماءوامربإلغانها،أمرثم645،575ليتهاوميز

عاسفأصدرال!هيطري،الطبلمدبىسةكالنسلهةأمابها.لدتحاقالتردواولادالمماليدابناء

!حزلمومن،الجيشلهفرىالحققىلامنهمحلأرفمنالبيطرر!،للاظباءامتحانبتدقرارا

الفاهرةمنبنعكهافأمرجميعا.الحرمةالمدارسإلغاءينوىوكان)32(.الخدمةمنفصل

بصألغاهاثم،مدرسينوثلاثةطالباعثمرممتةمع،منوفاصطبلإلىفنمكتبغاثها،تواطكة

/سيد)33(.عهدفىأخرىمرةتظهرولم،بشهرينذل!

وقصرجماس،جندها!دكانالتىالجراكممةفركة(لغىفقدسيد،عهدلىالجيائ!أما

فيكانواالذينالشراكسةلهثلإتاحنفظفقدذلكورغموالأتراد،المصريينعىالتجنبد

بظاءفاهتموالمفوية،الماديةالناحيتينمنالجيفىمممتوىرفعحاولكما.الأخرىالفرق

وقتهمنىوجكلالصكرية،المستفمفباتو*موسه،وصحنهوملإسهومعمكنهالجندي

بينأوقاتهأغليفيوهو،الجيشمنكوةركابهفيإلاالقاهرةخارجيتحروولا،جندهبين

التطر)"3(.آلمحالم

.واحدةممنةمدتهاإجياريةالعممكريةالخدمةفجكلأساسيةتطيلاتعليهأدخللقد

جندكماو*رلهم،اثباولالصدوأبناءالمسيحلطنبتجنيدأمركماالإغاء،نظاممنوضى

.المساواةلتتمالممملمثنالصدابناء

اعنهملكونومنللتجنيد،صالحينكلألواإذاوالسبالةالإبهاممقطوعيبقلولوأمر

العمهالهةضعسببلىتحقلىيجريأنعىصعيرة،نقطةأجمنهمأحدوعى،سليمةاليمنى

دفلالرأنئمأكما.العاهةهذهإحداثفيتسببمنص!بحد!ثأ،ضعقدكانإذابحيث.والإبهام

فيوالصرامةالنمدةواظهر،بانتظاميصلالتجنيدأصهحولهذاالكطر،انحاءفيللموأليدعامة

)35(.المخالفينمعاملة

مواففة1نمأديطليكانسيدانويلاحظثابتأ،سيدعهدفيالجيشءديكنولم

تفيلاألف18بأنذلكوبررألف،03الطد-،إلىزيادةيطلبأزسلغدمافكلكماالسلطان

مناطقهاصالدفاعوأهميةشواطئها،وامتدادمساحتهالكبرنظراهصر،صالدفاعبحاجة

لكنلمالدوليةالحالةأنكماالبلارر.داخليةعلىوالمحافظةالمحليةالحكومةإدارةتتطلبهوما

ألف،03المصريالجليشجكلعلىالعملطانووافق.الفرمحرل!ليخاصة،استترتقد

جمنهمالذينالضباطمنوتخلصعاس،جمعهمالذينالجنودمطمسترج!دسيدكانولما

لعمخاءوصرفبنفسهباخنيارهمقامضمها،تقودهم،الفتيانمنجديدأجيفماكونلقدجماس،

ام857أواورفيسحدأمرذلكممبيلوفيالجيد،والكمماءالظاءوتوفيرتمملبحهم،عى
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استخدمالبولسرثيسأنإلاوالاثاليم،والإسكندريةالقاهرةمن)الض!بان(الفئيانلهنجنيد

مميدنجنبداللربطلألىالقلصلمحلولفدالأهالى.نذمرسببمماالأوامر،شفبذثيالخاثمونة

إلشلال!،صغارمناختارهموقدلالولاء،لهيد!نونممنجياثمأ!كونانارادبأئهللصبيان

الأحوالههذظلوفى.المثالميادينإلىجديدةنجداتإرسالءمفيترهلديهيكونحتى

ذلكويرجعممعد،أيامالمصريالجياث!قيادةصوتخلىاستقالتهلتقديمبائماسلهماناضطر

زيادةبطمللمطالبةبجلنرالندخلنل!وأدى،أبناءهملهالهجندالتىقسوتهالأهاليلكراهية

عىوضطتالاستر!اقمننوعأالسودألونئجنيدواغيرت،الرقىتجارة!منعالجياثى

)36(.والسودانمصرليالرفبىتجارة!منعسعديطاليلكيالعالىال!اب

منللملابسجمناتلهإضارأمرففدلذا،ونميزهوأناقهالصكريبالؤيممعدواهتم

فيالترزيةبدءقللوذلك،المناسيالزيمنها!ختارلكياطمانية،تJYوالووإنحلترافرنسا

)جوربوالطوزلقالأحذيةمنيلزممالصلأجلأسمتعهدبنمعتعافدكما6العنودزينفصثل

أفخرالجندسعدألبسولفد(عليمةأررارولهحلhJlوالعارمنلوقايتهاالسيقانعىيل!س

تشبهفرسانةوكانتوالذهي،بالفضةوالمحلاةيالقمسالمزركاثمة،والصوفيةإلقطنيةالثيالب

حمراءالطرأبيشسائربينمااللون"مناويشية"المميديةالجنود!بسأمااوربا.لرسانأفخر

الأقمشةأنواعأهممن+اليفتة+وكانت،العاديأواللامعالأسودالجلدمنوالأحذيةاللون

يصنعخاصةحالاتوفيوبنطلوناتهم،اخلثةDالجنودملالمهستفصيلفيالمستخدمة

مفضلا.يكنفلمالقانى،الأحمرالجوخأماالورديأوالأخضرالجوخمنالفرسانضدبري"

بنطلونا!،لالممراويلاس!بدالهالصكريه:الملاسمحبىسحدأدخلهاالدىالد!يلاتومن

نارية7"أجزاءالكلهسولوضعيتحملالقماثيجتىمنبدلاالجلدمنالأيمنالجيبصنعوكذلك

نوجمةفئالتميزاستمروقدمنها)37(.لهـلاصوفوتركيبالقطنالأشرطةلهفدامركما

حتىالأنفارملبوساتفكلألت،الرشباختح!للجنود،العطاةوالمفروشاتواكسيةالملإس

واليوزباشيةالملافيمينملالجسأكمائمةوكانتلتمييزيهم،علاهات.المساى+الصولاتدرجة

علاماتوعيهانوعا،أطولالسترةلكونكماالضلاول،رصفالألفارآلمفمةمننامحى"النقيب*

رتبهم.لتميز

صرف!كونان،القرملحرلطمصرانمتراروفترةالصكر!ة،المجالسراتوقدهذا

سنةلمدةوالحذاءالقطنبةوالوبجةالجوخوطقمممنتين،لمدةوالسجادةوالكبونالهرنس

مصةمدةتحديدومراعاةأشهر،خمممةلمدة*الدموز"البفتةمنواللباسوالثميص،واحدة

ادجواربدستفيمةوكانت!يمنها.يدلعادمحددةالمدةقبلملالعمه!لكفومناكسية،للك!

)38(.ونصفقروكىستةالصوفوالفميصقرشاأربين

عام+الهيادةالمشاةمدرسةألغىفقدسيد،عهدفيالصكري!تطيمبالنسبةأما

فيإسماجملولايةإلىظلتالتىالسيد!ة،بالعكعةالحرثيةالمدرسةمحلهاوحلتام.861
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حظلثهاالبلدلأ!ناءوليسوالاثمركسة،الأثرورمنتلاميذهاجميعوكانالمدفحة،مدرسة

،الفرسانمدرسةألغىكمالجممكندر!ية)04(.نقلهابصوخاصةالأوربين،اكاءدخلهاكماك!ر،

إسماجمل)1"(.عمرإلىاسنمرتالنىالسعد!ةالعلعةمدرسةجممامكأحدجديدمنوظهرت

حرلط)2"(.الأركانمدرسةوأيضا

2م،852Iعاممصرولايةارسدتحيثادقرم،حرلطلىادقو)تئد!وساهمث43

علىمقكل،.ونقلتألفغمرينالقوةوبلص،الخيالةمنوآلايالمدفية،منبطارية

بكلقرامه!)"4(وثلاثمدفعأستونواص!كلتبقات)"4(!ثميبالمكونالمصريالأسطول

لكدفيللماثماركةمدفعأعشرأثناباخرة!كلوكاخرتينمدفعا،وعثمربنأرلعةواحدة

-صالحرل!)46(.

وخاصةام،841فرماننصوصفيتصريحدثأندونجماسحكنممدةانقضتهكذا

الفرمانعيهنصممااللرالجنودمنبطداحتفظع!هالم!أنومع.بالجيشيتطقفيما

عاسإنبل،الفرمانونصوصالعالىالدابعلىخروجأ!كنلمالإجراءهذاأنإلاالمذكور؟

الكير.ييطدكهذاالاحتفاظليورومميا،الثملأليةالدولةبينالقاثمةالحربحالةاسنكل!د

يكنلمعهاسأأنالىم،8419يونيهفرماننصوصفيتفطرحدوث!مفىالعميبولمحرجع

يحعكلأنيشيعأنهواغقد.الإمبراطوريةالاممتقديةنزغهولا!ة،الون!ةوجهةيرضى

فىينجحلمولهذاحسال!،أيالعالىللبالطيحمسأندونوحدها،بجلترا!مسا!ةاضاضه

نحكبنها)47(.
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بللراجولبت

سلبمانالسيدأحمد-

78.11،القاهرة،المعارفدارالدخثل،منالجبرتيتاريخفيوردماتأصيل

الكريمجمدصتأحمد-

ضلهال،نمفيىمحمدتقديم،الأولالجزءعي،محمدصمرمصر،ليالتطيمتاريخ-

الثاهرةللقصور،العامةالهيثةالثتافة،وزارةالثملق،زكرياأحمدالطهعةهذهقدم

.1102

،غربالثمفىمحمدتقديموسيد،الأول!عهاسعمريمصر،فيالتطمناريخ-

.11،2،القاهرة،الثقالةلقصورالعامةألايكةالئانى،الجزء

الثقافة،لقصورالعامةالهيكة،الثالثالجزء،إسماعيل!رمصر،فيالتطيمتاريخ-

.1952الفاهرة،الثالثالجزء

باشا.ساميأمين-

دارم،3052هـ/ا424القاهرة،الثانيةالطبعة،الأولالمجلد،الئالثالجزء،النيلتقويم

القومية.ولوئائقالكش

النخيليدرويش-

.7491،الإسكندريةجامعة،المعجمحروفعىالإسلا!يةالسفن

فهمىالرحمنجمد-

ئقديم،وبحوثدراساتالجبرتى،الرحمنجمدكتابضمن،الجبرتيأيامالمتداولةالنقود

.7691،القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهيثة،الكريمبك!دعزتاحمد

مباردعى-

عنالثانيةالطبعة،والشهيرةالقديمةولهلادهاومدنهاالقاهرةلمصرالتوفيقيةالخطط

.68791الثاهرة،السالهعييجزء،للكنالطالعامةالمصريةالهيئةهـ،ا503لوكليطلهعة

-JAOطوسون

8569القرمبحربالمصوفةالروسيةالحربليالمصريالجيث! - In 5 r،مطبعةم

.ام369اهـ/553ومصر،الإسكندرية،العسنفلل

فالنرهنشى-

كاملاخمانية،عنترجمه،المتريالنظامفىيعادلهاوماالإسلاميةوالأوزانالمكاييل
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.0791،عمان،الأردنجامعةمنشوراتالص!لي،

السروجيمحمودمحمد-

.6791.الإسكندرية،المعارفدارعشر،التاسعالقرنفيالمصريالبيش

علواننبفين-

المبلس1822،-1825مصر،فيالريفىالمجممععلىوأثرهالعسكريالئبنيد

.9552طبعة،الفاهرة،للثقافةالأعلى

ptiaوزارة-

تاريخ..بدونالقاهرةعلى،محمدخلفاءعصرفىالصكريالتاريخ
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ا!واميثى

المعمنفبل،مطهعة،الفرمكحرليالم!وفةالررسبةالحربفيالمصر!العيشطرسون،عمر

.601مأم،3691اهـ/535ومصرالإسكندرية

الإسكنلرية،،المعارفدارغمر،الئاسعالنرنفىالمصريالعيث!السروثي،محمودمحمد

6791.92،ص

اهـ/424الفاهرة،الثلألية،الط!عة،الأولالمعلدالئالث،الجزء،النيلتئويمكاشا،ساميامق

3.هصه،القوميةوالو!قالكشدارم،3002

.ttص،السابقالمرجعلهاشا،ساميامى

yaLبالمرoretj.

95.صا،ننسه

86-87.صنضه،

المؤخرةمفوحةوإنهاتطريده،ئفولوالعامة،والعريالسبرسريعةصيرةممفينةهوالطراد:

علىالإصلاميةالسفنالنضلى،درويش"نطر،الحرل!ليمطيالخيللحملمطةوئظقتفئحبالوالط

98(.ص7491،الإسكنلرية،ثامعةالمععم،حروف

39.ص،الأولالمعلدالثا!لث،العزء،النيلنئويم6سامىامين

النظايPiastreال!طاسئرنصفوهىالألمانبة،Grosehenت!!يالأصلفيوالترش:

فىاممنترثمالمبحدي،غمرالعمادسالفرنمطلعفىوتداولهضرولكداالذدي،الفضةالأسهلأس

"ضش"اسمالنركىالفضة"اليعاسنر.محىلأطلقال!س،لنمرق!لدانمعالنعاريالنعدل

لهارة.اركعيناولضةنصفلهار!منقمنهوتقدومصر.فيالعامةيمميعهكماإرشاووفرفى،

الحبرنيالرحمنجمدكتاليضمن6العبرنيأيامالمنداولةالنقود،فهمىعهـالرحمنانظر)للمزيد

66611الناهرة،وكحوثلراسات V5ص.)tV

9ص،الأولالمعلدالئالث،الجزء،النيلئفويم،سامىأمين( ، t.

.3صهغمر،الناسعالفرنليالمصريال!شالسروثي،محمودمحمد(

.3صا،السابقالمرجعالسروثى،محمودمحمد(

!ف!كانالمملوكىالصروفىثزء،منالثرمنالمكونالدرعأي.ث!ة.التركيةمنحهخانة:(

صناععىناطلقوهاثى،الحيهةمضىالإلكاثماريةوسعزردكاش"،اللررعصلألعرهوثىللعبة

العلةبسلاحيصف!مممثهئمهمفيوكانواصلاحها،حفظهامحىوال!انمبنوالذخالرالأسلحة

والطوابى،الثلاعفىالصوشألىو!حملهاوالنخمر،الأمملحة!منعحاغي(أوثي)حمههثهه

4jtl6Jويممنردها ,4A،معهذاجيهالجد4سلاحالغىوف،الإصلاحالىمنهايحتاجماويصلع

الأسلحةفطئودعالذ!طالمكانالئركيةفىسخلألةوألطهاهـ،241سنةالالكشاريالجيف!

فيوردماناصيل،سليمانالسيداحمد)انظرالن!خيرةيمضيشعملهاالعهرنيونكنوالنخمر،
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6(.هص،7891،التاهرة،المعارفدار،الدخيلمنالصرتىتاريخ

من001أيضأليكونكلدأنهبيدرطل001الأساسحثمنيساويالواحدالقدطلرفنطار:)"ا(

=دينار05001حدننذندكونالذهيمنكبمرةكميهعلىالممطاراسمأطلقوإذاالدنالير

الساطير.منانواعخمسةبينالوممطىالصورفييميزونكانومصرفىذهب.كعم33،42

اللبثىالقمطار2-شاكلها.وماوالنوابلللبهاراتالفلفلىالق!طار-1

للغايةثتلأفنطار-5المنقنطار-،ىالجروالقمطار3-

ترثمةصالمنر!،المنظامفى!عاللهاوماالإسلاعية،والأوزانالمكاييلفالنرهنش!،انظر

434-1ص(ye.6.791عانالأرشية،الجامعةمناثموراتالعمملي،كامل،الالملأدية

الثلأليةصالطهعة،والاثمهيرةالظيمةولهلادهاومدنهاالقاهرةلمصرالتونيقيةالخططمباركا!علي)5؟(

.631ص-87961،7القاهرة،للكنابالعامةالمصريةالهينةهـ،5531بولاقط!عة

.183ص7،ب،العديدةالتوفيقيةالخطط6مهاركعلى)16(

95.ص6الأولالمجلد،الثالثالعزء،النيلتتديم،سامىأمين)17(

.461ص7،بالفوفيقية،الخطط،مهاركعلى6،هص،السابقالمرجع،سامىأمين)18(

38.ص،السابقالمرحع)91(

65.66،صص،السابقالمرجع،سامىأمين)02(

9.ص6نفسه)21(

.41ص،ننسه)22(

المجلس1882،ا-082مصرفىالريفيالمعنمععىوأثرهالعسكريالنجنبدمحوان،نيفين)23(

.501-401صص900،2ط!هعة،القاهرةللثفافة،الأعلى

89،صصعلي،محمدخلفاء!مرفىالصمكريالئاريخ،الدفاعوزارة)"2(

.70،1581صصالرينى،المعتمععلىوائرهالصكريالتجنيد6عواننيفين)25(

.601ص،الفرمكحر-المعرونةالروسيةالحر-في،المصريالعيش،طوسونعمر26()

.13ص،الأولالمثلد،الثالثالعزء،النيلنقويمياشا،سامىأمبن()"

الضهعةهذهقدم،الأولالحزء6محىمحمدصمرمصرفىلتطيمناريخ،الكريمجمدصتأحمد)28(

.92.ص110،2الفاهرة،الئففةلفصرالأعلىالمجلسالئقافة،وزارةالف!لق،زكريا(حمد

175.176،صصعثمر،التاسعالقرنفىالمصر!الصشالسروجى،محمودمحمد)92(

32.!هالآول،العزءعلى،محمدعمرفىمصرفيالنعلبمناريخ،الكريمعبدعزتأحمد)03(

('r)157صعائمر،التاسعالفرنفىالمصريالعيشالصروحى،محمودمحمد.

65.66،صصسعد،عهاسعمريفىمصرفىالئعليمتاريخ،الكريمجمدعزتأحمد)32(

.29،1391صصعئمر،التاسعالفرننىالمصريالعيشالسروجى،محمودمحمد)33(
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93.صئاريخ،للونالكاهرة،على،محمدخلفاءعرفىالصكريالتلريخالدلاع،lرةور(

.04صالممابق،المرثعاللفاع؟وزارة(

.0،414صصالمم!ق،المرجعاللناع،وزارة3(

.561صالرينى،المعتمععلىوثدرهالصكريالئحنيدعلران،نيفين3(

.601،701صص،السابقالمرثع،عواننينين3(

،19،2الفاهرة،-2،إسماعل،صرفىمصرفىالنعلبمنر!خ،الكريمعدصتاحبد3(

.157ص،المصرىال!اث!السروجى،محمود"(7محمد

Y'%5صص،السابقالمرثع( \، V.ا

.184185،صص،نفسه"(

ومنه.الطاء.لالتركيةويعنى!مدرعةالكبيرةالحرمةالمراكيمننوعفاقات:والعمعقيهالى(

الكهبر.الحربيالمركيأي.فاغي.كوز

تعرتعندماغمرالسابعالقرناوللمنذالحربيةلسفنمنلنوعهذاالفماليونصفوف

والإل!ليزالفزنسمونواستعمله!هاقباسمالفلونفصفالو!،نلكفىالسفناسماء

حينفىالأسود،البحرفيالروسوكنلكالمنوسطالبحرفيالعاملةاساطيلهمنىواليونلأييون

درويش)انظرعئمرالتاسع!نفيالمصريالأسطولطعاصالممفنمنالنوعهذاكان

911(.صالمععم،!وفعلىالإسلا!يةالسفن،النخيلي

ألمركيمننوعأويضCorvette(وCometباسمالالعلبزيةفيمصوفوالفرويطكراربط(

Corvetteلفظلالفرنعميةعليهويطلقالعث!نعلىالمدالعمنواحد!منفالمزودةالحريية

ارحاعالىالبضوشل!والإلرشالنرقاطةبقوسطفيمةحر!ةشنةألهعلىو!فسرا!ضأ،

فىالمصوفةالصييةالسفينةضاليكلمةمنماخوذلليهمفهوصبياصلإلىترويتلفظ

الئرنوأوللعثمرالسالسىالقرناواخرفىإلاالعديدأللفظهذايسنصولم!وممطى،الصور

السابق6المرجع6النخيلىدرويف!)انظرالخفيفةالحرسةالسفنمننوععىليدلعثمرالسالهع

157(.ص

57.ص،الأولالمعلد،الثالثالجزء،النيلتقويملهاشا،سامىامين(

31.32،صصعثر،الناممعالقرنفىالمصريالعثشالممروحى،محمودمحمد(
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2191يوليهوالمغربأسبانيابينأنوالىمعركة

*()إبراهعلرازقعبدالتهعبدأ.د.

متةمة:

الأفريقيةليالشصنضالتاريخوفي،بيالكلالمضبتاريخفىالحاسمةالمعاردمن

المغاربة،انتصارنورمنبحروفسجلئيالتيكةالمصلكك6الأجنبيالاسئصارضدلية،والص

قاثدسيلفسترالجنرللهقيادةالأسلهانيةالقواتضدالخطابى،الكريمجمدمحمدالزعيمبقيادة

والفضاء،الريفمنطقةكلعلىالأسهانىالنفوذلبسط2191،يولطفي،مليلةمدينةحامبة

الأطمباني.للنفوذالوطنيةالمقاومةمحى

صراعاشهدتالنى،الريفبجبالالجبليةالدرولطفىسيلفسترالجنررتقدملقد

،إيرانجبالقمةعلىالأستروءفىالريفيونونجحالضاة،والأسبانالريفأهللهينمريرا

إطيصالريفأهلاستطاعو!دلأسهان،!إليهاوصلالئيأنوالمنطقةنحوالطرونكطعوفي

فىالمعاركأخطرمنتصموكةعلىالقتالوانجلى،الأسبانصوليمعهمكانتالتىالذخيرة

القواتعلىالخطابىبزعامةالريفأهلانقضىحيثالأسلهان،ضدالصبىالنضالتا!يخ

النصرولههذامملفستر،لهقائدهمالفل!بطالأس!انواستسلم،عديدةبهز،لممنيتالتيالأسبانية

جمدمحمدحاصرهاالتىمليلةنحومفتوحاالطريقصار،الريفسكانحققهالذيالساحق

بعدالخطابى،وأعنالأسلان،منكبيرةأ!اداواسرغنائمجمعالذي6الخطابىلكريم

بلاالريفزعمالخطابىوصار،قوميميثالىلوضعوطنيةحكومةتليف،أنوللىأ"لتصاره

t%منلأ.

لتالدة:النقاولء.القاءالدحثهذانحاف

وأسبانيافرنسابينالمضل!وئقسيم،الأولىالعالميةالحرل!بطالمضليظروف:أهـلا

المضبية.القيادةوتولههالخطابيالكريمجمدمحمدظ!ر:ثلأسا

المقاومة.وانتصار1291عامانولمصكة:يإيث!

الريف.دولةوقيامالمصكةأئارلث:

جزيرةإلىونفبهالخطالىواشمملاموالفرنسين،الآسبانبينالمونبىالصراع:حامسا

2691عامفيرينيون

الخلأنمة:

.القاهرةثامعةاكريقيةوالدرامماتالبحوثلهمعهدوالمعاصرالحديثالمئاريخاستاذ)0(
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اكولى:العالبالحرببعةالمغربف!تةأولأ

دفد،الأولىالعالميةالحرببطتاريخهامنحاسمةبمرحلةتمرالمضليلهلادوكلألت

وأطماعهابمصالحهاالإضرار!ملضمانلثنهافيمأالإنفاقاتتقدالإستصاريةالدولكانت

المضلي.نيالإممتصار!ة

فىالجزانرصتأنبص"مركاثى!للمضلينفوذهامدليتطمعبالذاتفرنمماوكلألت

تحذيراتإلا-المونلطفيأطماعهاتحق!منفرنممايمنعولم-اAAافيولونس0183،

البلاد.لهذهألضاوأسلهانلاوألملألداإيطالياانظارواتجاهلها،اثجلدرا

adالأالدولهذهمعمشثلهالنممويةجهودهافرنساركزثpi-ipينطقفيماةيب

عدةفرنسماغدتلذل!،المضبفي(طماعهالتحفبىحاسمةخطوةنتخذأن!بدبالمضلي

)1(:أهمهامناتناقيات

لا!طاليافرنساتئركانعيالنقولموجبه:)2091(الإيطالىالفرنسىالائفاقا-

فيلفرنساالتصرفحريةترورمقابلفي،طرابلسإلىنفوذهامدفيالحرية

المضب.

عملفرنساتصكلالاعياتفقومه:5491()إور.يلإنجلترامعالوديالاتفالى2-

بأيةإنجلتراتحرجولا،الانجليزيللاحتكلاجلتحديدتطليفلامصرليبجلترا

)2(.المؤلطبلادفيحرةفرنممابجلتراتترولأنمقابللى-أخرىصورة

نفوذمنطفةنحديدعلىفيهأتني:4091()كتوبرالأسهانيالفرنسىالإنفاى3-

.nهذهعى!دهالرنعماتضعحينماالمضلي،شم!لىلأسبلألدا

منضةصفرنسابموج!ههتنازلتا:611نونمبر04الفرنسىاهمانيالاتف!4-

فلاالمونبفييدهاألطنياتطل!انمفابلفي-الفرنممى()الكونضفيمشصراتها

لثملونفرنساممارسةعلىتغرضولاالمونليعىلرنسيةحمايةكيامتكلقل

فيالأطماعذاتالأوربيةالدولمعشاكلهافرنمماسوتوهكذا.الخارجيةالمضل!

ل!.المون

مارم!2.فىالحما!ة،معاهدةالمضلطمحيفرنساثرضتالانفاقياتهذهوبط

بتوكيعها)3(.المؤبيالمملطانوألزمت1291،

،1291نوفمبر27فى7لفاىإلىالدولنانونوصلتاسبلألبا،معفرنعماوتفاهمت

!صالتيالمضلطمنالائممالمهالمنطقهفياسبلألدابنفوذالفرنسيهالحكومةاعرفتبموج!ه

الاسلهانبة)4(.للمنطفةعاصمةنطوانوأصيحتالخليفية()المنطقةلاسم

النىالأولىاللحظةمنذالمغارلة،المواطنينمنغيفةهتاومةالأسبانلفىولفد

المضب.منلهمخصصتالتىالمنطقةفيكداههمتثبثتفيهاحاولوا

ريسولي،محمدلنأحمدالأسهان:ضدالكفاحمجالفيلرزتالتىالاثمخصياترمن
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جمدبنمحمدالأميرلهم:الحقيقيللطوليتفرغوامعهلاتفاقوالوصول،مهادنتهثىنجحوا

الخطابى.الكريم

3،"أجدبرفيالأسرةدارفأحرفوا-الخطابىالكريمع!دمحمدإرهابالأسبانوحاول

1391عامفىفعين،لالمناصبلإضانهسىا،الإرهاببهذاالأميريأبهلمولما

)5(.الطلرثيسمنصسإليممنتينلهطرفعثم،الجناياتمحكمةلدىمستاثمارأ

أوالصابى،الكريمجمدالأليموقفعليالمستصرينمنالمحاولاتهذهتؤئرولم

الكريم.جم!دمحمدالأمبرإبنه

ويتد،الريففييتجولالخطابيالكريمعهدالأبكانحين9191،عامنهابةوفي

فقدمنه،للئخلصمكثدةالأسباندبر-ومراميهمالأسهانأهدافإلىقومهمنههأالإجتماعات

ممبتمبرفينحبهفقضىسموماطعامألهو!دمله،الموالبةالقبانلزعماءأحد!ستضافه

"I i v،وفى،القبيلةزعامةفىفخلفهLA;محمدالأسلهان،المممتصرينضدالكفاححركة

)6(.الكريمعبد

افغربفيالأسبافيفةالوطنيةالمق!مةولويىالغطابيالكريمعبةمحمةالأميرظ!وو:لانيا

ل!ئمكلالأسبلأسالريفوإ!ععام،بوجهالصلىالمضبلىالوطنبةالمقاومةاقنرنت

بحروفالخطابىالكريمجمدمحمدالمونبيالزعيمسجلهاالتيالرأئعةالاشصاراتبتلكخاص

ضدالص!يةالبطولاتهذهفييقرأأنيريدمسلملكلوفخار،صكلهاصفحاتمحىنور،من

الاستصاركيانهزفيقوياعاملامقاومتهوكلألتوفرنمما،أسبانياهما،أوروبيتينقوتين

هنا!.الاممتصاريةالنظمكلمحى6لروأفريقيا،-بلشمالفىالفرنسى

تطلعتالذيالوفتفى)7(،الريفمنطقةفي)الوالد(الخطابىالكريمعبدالأميرولد

الريفإدلمتقطنالتىوريا!قلثلةوكلألتألريقيا،شمالاستصارنحوالأوروبيةالدولفيه

عتةعلىالريففىالححمةال!بثلةرنيسالكربمجمدميرisنWis.)،هناكالقبائلأشهرمن

لهم،خصصثالتىالمنطقةعلى1291عامالحمايةالأس!هانأعلنولما،الأوروبي!العالم

الحمابة.لهذهرفضهوامحنالأميرو!فالفرنسببن،معاتفاقهمحس

فىوإلتثهإلهنه،علىبالتبضاوامرهأصدرانإلاالممامىالمندوبمنكانفما

)8(.السجن

مدريد،منمحمدالئانىإبنهوعودة،السجنمناكبرابنهصدةلحينالشيخانتظر

ودارت،بلادهمنوإخراجهمالأسبانمقاومةعىوصمم،الأسبانوبينبينهالقطيعةوأمحن

المغاربةالوطنيونليهااحرزادتيأنو"،مصكةابرزها:وادوطنيينالأممبانبلنطاحنةمعارد

.الأسبانعلىساحقأانتصارأ

:2191يوليوأنوالمعركة:!الثا
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الوضععىنظرةنلقىأنبنابجدر،الحاسمةالتاريخيةالمصكةهذهدراسةلق!

منعيهاترتبماواهم،الهامةالمصكةهذهواحداث،الريتوضعثمالمؤب،!ىالأسبلأس

.أحداث

تخلفأالئرفيهكانتالذيالو!تفى،الريفلإضماعالقوةاستخدامأس!هاثياحاولت

وكلألتالصيث،التدربيإلى!فتقرونالأممبانالجنودوكانالصكري،المجالفىفرنسامن

والثلأليةالشرلى،فى)مليلة(فىىالأولث:'!ثادثلاثإلىتنكسمالمضليلىالأسهانيةالتوات

الجيشقواموبلغ،الاطلسيالمحيطعى)الص!لش(فيوالثالثةالمضا!،امام)سبته(فى

.جنديألفوعشرينأركعةمميلفشرالجنرلبيادةالأسهاني

عامطنجةواحلكواس!قمبر،لي،الثلاثقواءهممنالحربيةعل!اتهمالأسلهإنبدا

الزعماءاستمالةالأسبانحاولو!دالسال!.صعهةلألهاالريفكلادفييتوغواولم،1191

فيالأسلهانوهاجم،معهمالتعاونرضىالذيالريعمولياحمدوخصوصاالمحلون،

شنشا!ن)9(.

وأعلاهالريممولى،وهاجمواالجبالا،منطفةنطونالآسهانحاول0291عامولي

كباثلأيديمحىالأسبالطهزيمةبعملسالموقفتفرولكنللاعمتسلام،مهلةالأسهانيالقلألد

الخطابي.الكريمعيدمحمدالزجممبقيادةمليلةقطاعنيورياض

،0291مابوفيداريوسدارواحلكلالثر،،نهرإلىنفدم!دسبلفشرالجنرلوكان

0291مايوفيأنولمنطكةأطرافإلىوصلحتى،ورياضفهاللمنمقاومةيل!ولم

اثالح.احتكلمنيحذرهالخطابيالأميرإليهفارسل

أدنىيعرلملكنه،الأمامإلىالتقدمبطملسلفشرأوامرهبرينفرالجنرالواصدر

مصكةنثمبتوهنلا،الموقععىللسيطرةأنو"نحوملهاشرةوتوجهالأوامر،لهذهاهتمام

ولمالجنود،منالفوعثمرينكخمممةالصوفيهاثمار!،أيامخسةدامت،الوطيسحامية

لكلألواالآخرونالجنودامامجاهد،ألفىسوىالكر*عهدمجاهديمنأنوالإلىيحضر

الساعةوفيبأجدير،الكريمعهدزعيمهممعالأوضاعويترقبون،السانحةالفرصةينتظرون

أنوال،موقعإلىجندمم!ا055بالكريمجمدوصل2191،بولبو02مساءمنالعمادسة

وموتسلفستر،بلأشحارالحربولتهت،السنةنفسمنيوليو21صباححئىالحرل!لتفمتكل

الفموونإدارةلىرنيعمهكانلأنهملثلية،إلىجلد4الكريمعيدارسلالذيمورأليسالكولونيل

كلومنع"إ!يبن"حولالتخندلىخطةكةالمصهذهليالكربمجمداتلعوفسالقا.الأهلية

لمركزالقاضيةالضربةوكانتالصو.جياث!صالحصارف!تحاولالتىوالتمويناتالإمدادات

فيالمتملكةالمحاصرر!؟الأسبانالجنودضضنكطةالمجاهدونأدر!غدما)إضبن(

)إغريبن(بىالفاصل(الحمام)واديب(الرحمنجمد)عنمباهاسته!عىاغمادهم

الماء،هنالأسلانالجنودحرموبذل!الملألي،النبعهذاحولحصارهمفركزواو)أنوال(،

http://www.al-maktabeh.comولعتىوالمداد،الطروماءالتواثلع!يرشرلطإلىاضطرارهمدرجةإلىعلاثمهمواشتد
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المصادرفيجاءكماكالممكر...لكذ!ذهمعبولهمشرليإلىالأمربهموصلللالأحجلر،

الأممبانية.

الحصولفيفشلأنهخصوصأ،انوالفىقواتهتركيزإلىسيلفسترالجنرلواضطر

فيللموفعالقادمينالأسلهانوردواالمكانالريفأهلوحصن،الأخرىالقياداتمندعمعى

لكوانهبالتهديداحسأنليالاشمحاب،وقررالموف،إنقاذسيلفممترحاللوغدةأنول،

الثلأليفنىالكارثةووقيالمو!ف،عىالسيطرةالأسهلأليالقائدوففد،أنوالفيالمطوقة

الفالدولقىالأسبلألية،بالقواتالساحقةالهزيمةحلتحيث9291،عاميولثهمنوالضرين

كة.المصهذهفيحنفهنفممهالاسبانى

الفواتمهاجمةالردفرجالواصلانيص،وخوفذصليالأممبانوهرب

أمموارحتىوامندواالإهبم،مواقعكلعليالربفاهلاسنولىيوليه25وفى.المنسحهة

إلقاذفى!ملولكنه-يولثه23فيلهيرنجرالأسبانىالجنرلإليهاوصلوالتيذاتها،مليلة

الذينللوطنيينومملم،اغسطسمنالتاممعحتىمحاصرأالقاثدهذاوظلالمتدهور،الموقف

الأسباناستدرجحيث،النظاميةكرالصاباتحرلطالأميرواممتخدم،الخطابيلد!رأرسلوه

..محاصرينلفسهمالأس!هانووجدالوصة،لهالتضاريسمحاطةمنطقةإلى

فقد6وغادأءدأالريففيالمونبىالجياث!يفوقكانالأسهانىالجياثىأن!رغم

1291،عامفيعيهااستولوا!الأسبانكانالنيالمنطقةمطمتحريرفىالربفثوننجح

الأسهائية.المميطرةتحتفقطالساحلثةالمدنحزاموظل

بينحرثأتكنلمحيث،التاريخفىالحروليأضبمنالخطابيالأميرحروبوكانت

!ية،اوروبيةدولةبيننضالاكلألتإنهابلطد!ن،بينحربألكنلمكمامتساو!،حيثمين

يقودهموكان،الحدوديةالمنطقةعلطتدرهماسوىالمواردمنلديهليسقبلىزعمو!ين

1(.)0حربيةمدرسةلالطالأباممنيومأيدخللمزجمم

الأسبانوخسرسيلفستر،جياثىعلىقضتحيثفاسيةالأسبانهز!مةوكانت

إلىبالاضافة،ميدانمدفع912رشاشا،مدثعأ293بند!ية،95ر405رجلأ،14772

طرفمنتحفيقهيصص،المحايدةالصكريةبالمقا!سعمصنصروهواسيرأ075حوألى

1(.موقعا)1وثلاثثنمثةعىالمغاربةاممتولىو!دالكلرى،الجثوش

الحديث.اسبلألياتاريخلىغيفةهزةانولكارثةكلألتلقد

؟الأسبانعىالنصرهذاتحقلىمحىالصابيالأميرسا!تالتيالصاملهىماولكن

الأوربيين.منعيهاحصلالتىالحديثةبايأسلحةالخطالىالأميراستعانلقد-ا

المالمثابلسراحهميطل!كانالذين؟الأصرىمنالحرمةالأموالعىحصلكما2-

والسلاع.

مسالكها.وو!رة،الجبليةالمنطقةطبيعةذلككلإلىيضاف3-
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الجنرالوقيام،واحدةخطةعلىالائفاقأولخططهاالأسبلأليةالقثاداتتنممي!!م4-

للقواتالعامالقالداستشارةدونالريفمناطقعىمليلةمنبالهجومسهلفشر

المضللا.فيالأسلهانية

الاهتمامد!نالمراكزإقامةأنإلىإشارةلمدريد،التحقيي،لجنةنقريروفي5-

الهزيمة.أممبابأهممنكانبينها،تريطالتيالطرلىوتعهيدثويا،تحصينأبتحصينها

كانالحامياتوتر!المدنفىوئفبهمالضبا،فممادأنإلىأيضا:!تقر!رأشاركما6-

)12(.الهزيمةاسلالطمنأ!ضا

الريف:لونوقيا"المعركةآلد:واثط

القوةعىوقضىقواتهأنزللوالحرب!نهىأنالصابيالأميروسعفيكان

عنيحجمالأميرجطتالهحرياعفsلوسانلالريفahiالتقارلكن،مليلةفيالأسبلألية

مليلة.مدينةعلىالإطلاق

والقضاءالمحاصرةمليلةمدينةاحتكلعىاتجدامءمحوليتفسيراتواخمكفت

إلىحاجةفيفوانهأنأدرووالأميرأنهوالتفسدراتأهمول!بها،الأسلانبةالقوةعلى

اسئطادعىفيههويكنلموقتفيالاشقام،فيالأسبانتفكيرمنخشىوأنه،تنظمإعادة

ضده،الأوروبىالعداءمننوعإحداثمنخوفهإلىبالإضافة،القتالعملياتلتومميع

اسنفكللتحقيقتأبيدهامحىالحصوللييطمعكانالتىبريطلأليا؟جلألبمنوخصوصأ

التيبالطريفة،الصلحشرووللصضإلط!س!نسوفالأسلهانان!غقدالأميروكان،الريف

.أنواللىهزيمنهمبطبفرضونها،

ولوالحريية،الأمبراسترانبجبةفيكبرىغلطةكانالإفدام!مفإن،الصومومحى

كذل!،والأمرولكن،المدينةفىالأس!انيةالقوةبقيةمحىالقضاءلاستطاعإستغدماأحسن

فقدالأمير،معالحربواستمرار،قواتهمتنظيمييدوالكىلدمهانالفرصةهذهأغىفقد

!لصحيث6الصفوفدعمالأسلطلىالجنرلولهدأ،الإمداداتإليهمووصلثبراتهمالأسباندعم

*لأمقلالل)39(.15.ره.هالمؤب.فىالأسبلأليةالقواث

معالتفاوضكىانو"،لمصكةالتالبةالمرحلةفىهالأس!هانخطةواعتمدت

الخالالى.الأميرفمدقواتهميركزواحنىالريسولى

مقابللكعمبابالاستمىقررالذيالريسولى،معالانفالىتم2291سبئمبر28وفى

عنت!يضاللرشموليودفىا،تلأراروتصالأسهانوجلاءمنالمد4،فىالموقصسيدتركه

به.لحثتالتيالأضرار

تحتالمنطقةواتحدتوغمارة،الريفكلعىنفوذهنيمطالخطابيالآميرواستطاع

للتفاوضتسعىأسبانياوأخذت،الجديدةالدولةللككعاصمة)اجدير(وصارتمو!ة،حكومة

أسلانية،بسيطةمدينأربعةهقابلالأسرىسبيلوإخلاء2391،ينايرفيالأمثرمع

معاتفاقهمفيعليهاحصلواالتي،الأسبانيةالحمايةمنطقةحكمالأمثرعىأس!هانياوصضت

الريفأهلوواصلوالأمير.الأسبانبينالمفاوضاتوفشلتذل!رفضالأمثرلكنالفرنسيين
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وحاصرواوشفشاونءتطوفىيونالطررضعمنالتهاللرجالوتمكنالأسهلن،عىالضظ

النىتطوانفىمقرهمفيالأسهانوهاجموا،جنديآلافئحطةقوامهاالأسدثانمنقوة

المؤب.فيالحكملمنطقةعاصمةاتخذوها

29ص!ففيقررقدالأميروكان t%الأهدافاولتطوانوكانتعام،كهعومالكيام

مدفبنهاقناولوسقطتالمدلأنة،نواحىإلىالوصولفيفعلاقواتهونجحتالهعوم،هذافي

العاصمةترووإلىريفيرا!ربموديواضطراسوارها،اجتياحصعجزتلكنها-ألاثموارعفي

1(.جدا)4صعةمهمةوكلألت،الحالعىلهنفممهللاكمرافالمونلىإلىوالحض!رالأسبلألية،

أسهانثاوجمنت،أيامغمرةالمتمرتمعاروربطشفاثماونحصارف!فيالأسهانونجح

الثواتسحيفيالقالدهذاويدأبالمضب،عاماأوقاءساميأمندوبأإستيلا()ديالماركيز

هذهكلفتوفالصبر(،)الفصرعىالريفقواتفيهاممنولتالذيالوفتليالأسبلألية،

.والضباطالجنودمنواسير،ومفكودثتيل!نما2را025حواليأسبلألياالصلثة

الص!رضالتصرواحلكوارتطوان،طنجةبقالطر!فتعإعادةالأسهانوحاول

نيونعحجبالا،منطقةثيالثوريةسلطتهتدعميواصلالخطالىالأميروكان2591،!نا!ر

رثيساالكريمعدصارموتهوبطهنلا،ماتحيثاجديرإلىونعهالربممولي،عىالقض

.مناضدونللئورةوفاندأاوزعم

وظلكلاط،بشاءرففبىكماالر!ف،أهيرلتيوفضل،سلطانلقبالأميرورضى

الأسلحةبأصثمجهزأجيئماواى،النظاميللجيشكلألدأاخاهوجكلريفثة،منلأرلليييض

وطنيةحكومةتاليفوثررجد!دة،كوانينوضعكما،الضر!لبلجلهابةنظامأووضع،الأوروبية

النامبالاستقكلالاغرافنضمنالذيالميث!وامحنوطنهة(،)جميةالهلادشؤونتلير

الجموريةقيامواعلنالمتوممط،الهحرحتىمركثىمعال!ودخطو،منالر!فية،للدولة

فيالريفحكومةمكرفيود!لوماسيةثنصليةخدمةإقامةإلىالدول+ودعىلالريف،

1أجلدر) t).

وجلاءالنرنممية،كالحمايةالإغرافىملىحكوهتهأهدافصالخطابيوأعن

الدول.كلمعطيبةعلاقاتوإ!امة8ومليلةسهته!ااحلكوهماكلصالأسهان

الأمير،معهدنةإلىللوصولتممعىأس!هانيابدأت2491،العامنفسمنمايووفي

كسهيالمفاوضاتففملتولكناحلكها،الثىأملانهافيالأس!ثثةالقواتيقاءأساسعى

الأمير.حرلطفيوالفرنعمينالآسهانمنكلاشتروو

!لفرنم!يين:الأسبافيبيئالمغريى4الصرا:ظمسا

فرصةفطووصواالفرنسيونرحبالأسمان،ضدالكر!معدي!م!رثورةبدا!ةفي

الثوربةوالغاصرالمانيا،معالأولىالعالميةالحربا*ساءلمو!فهايسهثيا،منللاطتقام

الأممر!رنساواعلتللصل،!اءةالأسبلألثةالمنطقةهن،لخذتوالتىلفرنمما،المعادية

الريفوفدوكان،الحرليخكلايأسهانموقفمنإنتقاما،عنية!مورةوالنخير؟الأسلحة
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الفرنسيالموقفهذاوكان،والريفالجزانرو!نالفرنمميةالمنطكةلينوحريةلممهولةيتنع!

1(.الأسلهان)5امنالاشقاممجردمنأكئر

لهمت!سحسوفالأولىالعالميةالحرللابصماظروفأنالفرنسييناغثادوكان

نساعدهمالريفعلىالكريمجمدسيطرةأنفىبأملونASj,1المنطفة،فىبنط!لاتبالمطاللهة

الموقفتفر4291عامفيلكنالريففىالمعادنصالهحثفىامتيراتعىللحصول

الصالى.الكر!مجمدالأميرمنتماماالنرنعمى

-:يلىمااديعوهالنرنسباعسياتفيالتغيرأسبابولعل

لإحراجاضطرالطمجردالكر!مجمدثورةأنيغقد)وللا،ط(الفرنسىالعامالمتمكان:أولا

والأس!هانيةالفرنمميةالمنطعدينحدودفيتط!لاتمحىذلدبطيصئمأصثانيا،موكص

أنهالخطابيوأئبتالفرنممحلن،ظنونالريفثورةخيبتلكناي!،عىورغةواديباحتكل

بطلوصارومليأ،إداريانظاماواوجدصيثة،دولةخل!فىنجحسياسىوزجممعمكريقائد

لأحدنظرهوجهةشليوتىكشدولقدإفربقيا،شمالمسلمىنظرفيللتحريربطلاالريف

كلهارأكصهحواأنأريدلاولكنيهمكماالريللطنأحليإنني*!فولهالكريمعيهدأسأنكمهار

.)16("

منطقةلأنفرنسا،موقفيخرتالتىالدوافعايرزمنالمعادنصاللهحثعمليةكانت:!ني

لهالمعادن.غبةمنطفةالأورلطبننظرفيكانتالربف

وضبط،الريفمعال!ودليونيوأغلقفجاة،الفرنممثينمو!فيت!ربداهنامن

ومن4MIlحجةوجود!م!رغمالريفمهاجمةوقرر،إليهطريكهافيوهيالتموينقوافل

وإناثماء،الفادحةالخممانرلهموتكلهثدهالأسهانضدالكريمعهدالأميرانتصاراتله!الطلجعى

معالمنطقةاقتمممواالذينالفرنسيينغدالحياةصفوالتطورهذايطسأنالريفجم!ر!ة

الأمير.ضدوأسلهانيافرنساتحالففىسالهبأألىاملهذهفكلألت،الأسبان

يلقواأندونالورغةنهرأعاليوجمروا2491،عاممايوفيالفرنسيونوتقدم

الريف.سكانمنغينةمفاوهة

لالهجومبادرالذي؟الكريمجمدلممحىالخططيط2591عامشتاءليوتيوامضى

وصارفرنسثأ،هرفزاخسثناحتكلفيونجحكالعاصنةواندفع2591،ايريلمنتصففى

)17(.فاسمدينةمنمتراكيلووغمرينس!هعةبطعى

لعةيمم؟صعوبةيةر&،فيأنهبوغمفرنساثربكلىالأميرتد"lلمادا:الآفيوالسوال

الاحنكلاأمس!لبمنكانالنقالبد،هذهواحنرام،الريفيةلهالنفالبدالأمبرنس!إن

الويف،جنوبالمفاطعاتإحدىتثطنالتى(زروال)لنيقببلةأممتنجدتعندماوذلك،معهم

ارتكيلسوف8لمعشفماريه،تفمنهالأمرروقال،وخيمةصاقبمنذلكعلىيترشمالرغم

الخطابيالأميرتحمبلالفرنممبونالعؤرخونويحالل6)18(،ارتكابهامنليلابدلكنحماقة
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وحرضواورغةواديإلىتصللوافالريفمبصثيانيد!نحدث،معهمالاشت!ادسوولية

الفرنسيبن)91(.ضدالصيانعلىهناكالقلهلألل

الذي،ليوتيموقفتحوجفىممبهأالفرنمميينعىالكريمجمدالأميرهجومكانولقد

الممياسيةليوتيأرصدةوهبطت،المناسبالوقتفىتصلهلملكنهافرنسا،منإمداداتطلي

يرسلونالفرنسيومنالمممتوطنونوبدأصوللا،كلمنعليهالهبماتوانهالتخصوهةوزاد

كويةءنجدةمعقويعمكريقاندكإرسالويطاللهونليونى،سياسةليهاينتقدمنبر!يات

2(.للهجيم)0الدفاعمنوالاشقال

كالقواتللفاءأملعلىشمالأ،النرنسيةالفواتتقدمتعندماسوءاالأمروزاد

نفسهاالفرنسيةالفوات!رحدت،لاثسحاليقرارأاتخذت!دكانتالأسهانقيادةلكنالأسلهانبة،

أ!يف.ثوارأماملوجهوجهأ

وصارتلقاء،منكثرفيالهزيمةمرارةالفرنسيينإذاقةمنالريفقواتوتمكنت

للدفاعثابتدفاعيخطإنشاءالفرنسيونفرر!لذا،مكشوفةالفرنسيةللقواتالشماليةثجهة

الريف.أدفاءهجوممنمنطمد!مش

291نوفمبروفى tالفرنسية،الحكومةإلىب،العضفيالفرنعميالعامالمكعأبرق

مراكزأصبحت،الفرنسيةللمنطقةوالمتاخمةالأسلهانيةالسبطرةتحتالواقعةالمناطقبان

هذانجاحوأن،الاخلاصكلله!خلصونواحدلزجممخاضعنصارواأهلهاوان6!ميان

إلىلروتيأشار؟لاحقةأخرىلهر!يةولى.إليهالالضمامعىالأخرىالقهاثلشجعقدالزجمم

D(.2كله)المؤبوتحريرالفرنسبةالمنطقةمهاجمةفيأطماعه!خفىلاالكريمجمدأن

الريف،ضدللحملةل!وتيمخططالفرنمميةالحكومةاقرتالتقارير،هذهعىوبناء

دولة3ظهوربدفيهيلل،مائلثورةلثستالثورةهذهأنأدرووحيثلارعا،ليوتيوكان

ولإحدأثالمضمةالثورةزعماءبينلكمكاعالاثمخصيةالمنافمماتاستظولذا،موحدةمضبية

الق!اللجعلالرولىخصمهعلىو!مائهالكريمجمدنجاح-لكنالثوارصفوففىالفرقة

)22(.الريفمنطقةفيالزعماءبقالايقاعليليوتىدللومالميةوفشلت،إليهل!ضمالمترددة

تض،الخطابيالكريمجمدالأميرةلقياد،الريفثورةنجاحأنفرنساأدركتلقد

)بينان(الجنرالإرممالفىالتفكيرجاءهناومنونونس،والجز!را!مىالمضبكلضياع

25iيوليهفىالمضل!إلى i،وبيتانلهوتيىالجنرالينب!اجتماعدثوح،A.JLJ,oنمال

الزجممإخضاعاجلمنسوياوللنخطيطمعأ،إمكانياتهملوضعريفبرا،ديبريموديالأس!هلألي

.(المؤبي)23

-:يليماعلىالأسلهانىالفرنسالاتفاقنصوقد

الريف.قباثلمعمنفردصلعأيالدولتانتتدألاا-

هداتللمعاطلقأالذاتىالاستقكلالريفلقبلأللتحققانعىالحكوهتانتتفق2-

النىالمفترحاتئنضمنوأنالفلالل،هذهنخنارهرنيسسلطةونحتالدولبة،
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وتبادل،معينلقطاعالسلميالأسبلأليالاحتكلقبولعليةالقباللعلىستصض

.الأسرى

نتيجة.إلىالمفاوضاتتنتهيحتىالصمكريةالأعملىاستمرار3-

جمدمحمدالأمعرويحملانمم!رحاتهما،الدولتانتطنالمفاوضاتفاثملحالةفى4-

()24النزاعاسنمرارمسووليةالخطابىالكريم

عنتغدماولهذاالأمير،تمامأتجاهلتاثدالدولنينأنالاتفاىهذامنلراضع

باستقكلالاعنرافلحكوهنانتقبللممااستق!هالهعاالكريمعدرنضمندولهيهماالحكومتان

الريف.

41عامفيالمضل!فىالفرنسيةالقواتءدكان A Vفي،جندي6.ره.هحوألي

عىالكريمجمدالأميرواغمدرثل،6ره005حواليالمجاهدينقواتفثهللصالذيالوقت

التبائل،لإثارةالصوخطوولوراءماإلىالمتطوجمنمنءدإرسالفى:تلكخصخاصةخطة

وجدوبالفكل،تقهقرهحالةفيبحمايته!سمحالقبائلمنالسنارةهذهتحتالجيشزحفوكان

فيجيشلأ!طندا!قفأنويمكنهممتاهر،شاةسلاح!ضمجيشأمامأنهالفرنسىالقائد

العالم.

فيوتوغلوا،المعاديةالقواتعلىالهجومالربفرجاللدا2591ألريل13وفى

انقطعتالتىالمواقعإخلاءإلىالقيادةواضطرتخلفهمالق!اللوأثارواالفرنعمية،الخطوول

مكلكةبصالفرنمميوناخلاهاالئى)تازا(منطكةفيالموفوتأزم،الأصليةبقواىهاصلتها

الريف.رجالمععنيفة

تعيرمحىالحكوهةأجبربثمكلالفرنممىالعامالرأيتلأرافيالفرنسونهزيمةهزت

علىفاسيةالؤيمةوكانت،المضلطفىالفرنسثةللنواتعامأقاندائاولانالقلألدفينفيادتها،

لبورجوازيةعىهجومةالفرنسيالاث!روعيالحزبيشنلكىفرصةوكانتاللرنسيين،

أمامأعلنبأنذلكعىالفرنسيةالحكومةوردت،الريفلقضيةتأييدهو!ظهرالاستصارية،

الفرصة،ضيعحينماالكريمجمدالأمهرأخطاولقدودفاجمة،سلميةجممثاستهاأنالأمةمجلس

لههما.الفرنعمبةللكواتالتؤبزاتتصلانقبلوتلأرة،فاسعىيشولولم

الريفيةالثورةهذهمحىللقضاءأسبانيامعتتعاونانفرنعماعىكانهذاكلإزاء

Jiالقاشمالفيوالاسبلألىالفرنسىالكيانتهددصارتالتى ، Sj-إلىالكريمعبدالأميرسل

tdفيللدخولأمماسيكنمرط،الريفلهاستثكلالاغرافضرورةصيصر؟ئطوانفيس!ان

عدموآدرتاالاتفالى،شروولأعلنتاوأسالانيا()فرنساالدولتينلكن-للصلحمفاوضات

o(.2)للريفالاستفكلبإعلاءالاغراف

الفيصلهوالسلاحوانأوصد،قدالأمثرمعالتفاهبمطر!أنواضحأأصيحوهكذا

المنطفة.هذهمصبرلنفريرالوحبد

في،الثقيلةلهالمدفعةالورغةنهـربواديالخاصالقطاعبضرلطالفرنسيونولدأ

صعرة،ولمممافات،منظم!شكلتتقدمالفرنسيةالقواتأخذتثم،2591سلهتمبرمنلعاشر
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علياتهافيفرنمماواسنمرت،جديدةمصكةليال!هدءفللموقعكلتطهيرمنتتمكنحتى

أوالجنول!،فىورياغلبنىمحاصرةإلىالوصولفيفثملواولكنهماكتوبر،اواخرحتى

الاستسلا!طلبعلىإجبارهم

أجدير،سولفيتتوغلالفرنمميةالقواتبدأت2591،عامفتوبرمنالثانىوفي

النوغل،سرعةفرنعماخطةوكانتنفسها،تطوانيهددونالريفمجاهدواكانالذيالوقتفي

وأجدبر.ملبلةمنالقادمةالأسبانيةكالقواتوالالتقاء

الجنوبفيالداخلإلىكيادتهومقرعاصمتهنكلإلىالكريمجمدالأميرواضطر

إلى3ووصلالورغة،غدالفرنسالدفاعخطنحطيمالأمثرواممئطاعنارثت،منالضبي

والأسبانالفرنمميونفيهففملالذيالوقتفيفاس،إلىالدخولفيهملولكنهتازا،أبوال!

طاغه.علىللخيروجالقلهائلإضاءفيأ!مأوفشلواالأمير،جياثىعىالفضاءفي

الصراعوأن،الطرفينمنلأيالمعاروريحسملمالحربىالموففأنبتضحهنامن

فىالإسلا!يةالمقاومةهذهعىالقضاءالسهلمنلثسوأنه،وصحيومستمرطويل

والأممبان.الفرنسثونتوهمكما،الريفجم!رية

-الصلياتأئناء-والوطناللهسللفييجاهدالذىالممملمالأميرهذاالمتطاعولقد

وتكبيدموقعأ،وئلاث!إثنينإخلاءمحىاجدارهممعلرنسية،مواقعتعمعةعىيشولىأن

أفريقيا.شمالفييواجهونهاYja,أشرسلىثفادحةالضانرالنرنسيالن

الحينكنالامداداتتطليأنالغبفة،المؤبلةالمئاومةهذهامامفرنمما،واضطرت

الغيد.القويالطوهذالمواجهةالقواتتشكيلتيدوأن،القياداتت!روأنوالحين

158.ر.هحوألي2591عامأكنوبرفيالمؤبفيالفرنسيةالفواتوللض

استطاعانهإلا-الأمثرجيمىفاقتالتيالضخمةوالثواتالاستطاداتهذهكلوبرغم،جندي

8احوأليواكتولر،وسلتمبروأغممطسيونيههعارلىفيالمرنسينيكهدان i،1992!نثلأ

لرنك،مليون059حوأليالأميرمعفرنساحروليكلنثفتدالخسائرهذهجانيوإلىجريحا.

فرنك.مليون545بحواليوتقدرفرنمما،أرسلتهاالتىاتالمصثمنصناهيه

التىالأسبلأليةالقوةهنادكانتبلفقط،الفرنسلهالجحافلهذهيواجهالأميريكنولم

الأسلهانيالجياث!ىدبلغإليهاوصلتالتىالامداداتومع-جندكط85.ر.هبحوألىفرت

جنديألف035حوألىهناووأننجدالجلألبين،فواتأحصيناوإذا،جنديألف118هناك

يدلوهذا،الريفمنمسلمألفستىإلىتصللمالتىالأمير؟لواتأماموفرنسىاسبانى

انواعبأحدثوالسلحةالصليبيةالقوىهذهأمامالأميركاهلعلىالملقىءالعيضخامةعى

بها.درايةمحىالأميريكنلمالنىالحرلجةوالأساليبالأورلى،السلاح

إلىالثالرةالقلانلرج!بضاستل!راجبمحاولةلرنساكامت2691،عامأوأللولى

نفسوفىالطو،خطوطوراءممايتبعهالأميركانالذيالاسلوبنفسمشخدهةصفها،

محىوأجلهرتهاللحدود،المجاورةاكالبمأراضيفيبالدخولنظامبةنجركواتكامتالوف

)26(.الفرنسيينطاعةفىالدخول

http://www.al-maktabeh.com



028

الطرفاناسنصوأخيرأ'جدوىدونولكنالطرفبنب!للصلحمحاولاتوجرت

فيجديدةخطةإممتيلا()ديوالماركيز)!ثتان(منكلو،ضع-الحرلهةالحلياتلمواصلة

مراسلهاط!شالتايمز،جريدةإلىخطابأالكربمجمدالأميرارسلالوقتنفسوليمدريد،

فرضعلىأصرتاوالأسهانيةالفرنسيةالحكومتينلكن-للصلعاست!ادهفيهأمحن،طنجةفي

الريف.ورجالالأميرعلىالثمروط

:2691()مايووثةةفيالصل!موتمر

ما!و،منالصاد!حتىألريل27منالفترةفيالممثحمؤتمرانتدفقدهذاوبرغم

إطلصومسالة،الذاتيوالاستثكلالمملاحنزعمممألةبممليالمؤتمر،هذافيازماتوحدئت

عدمواضحاأصبحمايومنالسادسوفي،المفاوضاتمنالانتهاءقبلالأسرىسراح

وسافر،ساعةبريحالاجنماعبدءبصوأسبانيالرنسامندوبووانصرف66لفاقإلىالوصول

الفرنسيالهجومبدأالنالىاليومصباحولىالمساء،نفسفىوجدةمنالريفمندوبو

)27(.الريفعىالأسبلألى

لهذاوكان،2699ما!و18يومأنوالواحلكتوالأسل!لية،الفرنسيةالقواتوتقدمت.

وفرضإهكانياته،قلةبىبالاضافةالأمير،مركزإضعاففياثرهالفرنسىالأسبانىالتحالف

وأن،انتحاريةعملياتيغىالحرلطفيالاستمرارأنالأميروأدرور-عيهالبحريالحصار

نلكمعالأخبرةكةالمصخاضولذا،والسلب.والنهيالخراللايغىالوطنببنمنالسلاحنزع

يشرفأنعيهوكانالصليلعة،الحرلطلككفيوأزرتهسلألدتهالتيالمومنينالرجالمنالقنة

للقائدوأخوهالخطايىالأميراستمملم؟ML.27269وفىالمعارور،هذهعىلففسه

)28(.الريففيالمفاومةإنهارتوثاسنممحه،الفرنسى

بمحاكمنهبطاللهونكانواالأسلهانلأنذلدللفرنسيثن،نفسهنسليمالأميرفضلوفد

إحدىإلىونفوهحرب،اسيرلاغبارهإليهفنظرواالفرنعميونأماالإىام،يستحقكعاص

.الهنديالمحيطفيالنائيةمسنصراتهم

المنطقةصارتحتى2691عام!نتهولمالمضبية،المقاومةانتهت.الأميرولهرحيل

)92(حفيتياجنلهىلحكممرةلأولنخضعالمؤبمنالآسلهانية

ببنيارشىمؤنمر-وانصدلحمايتهمالنابعةالمنطكةليأنفسهمالفرنسيونوئبت

المشكلاتا-لت!همو!ة269يوليةاوهيونية14!نماالفئرةلي،والأسبانالفرنمميين

خطوطلتجديدخاصةاتفاثيةبتوقيعالمؤنمرلتهىو-الأميراستسلا3عىالمترتبةالممياسية

محىالمؤتمرفىراتفق-2191نوفمبر17اتفا!يةأساسعلىالمنطمثينبينالحدود

له.كمقرالهنديالمحيطلى)رينون(جزيرةلهواختروا،المنفىإلىالخطابىالأميرإرمول

مايو21وفىفرنمما،فىلياكامةواسرتهالكويمجمدللأميرسمح4791عاموفى

هبط-بورسعدميناءفىترسووأسرتهالأميرتكلالتيال!هاخرةكلألتلينما،العامنفسمن

فىماتحتىبهاالأميروعاشول،الكاهرةورحبتمصر،فيالممياسىاللجوءوطلبالأمير

دولةوأسسواسالهانيا،فرنمماحاري!الذيالخطابىالأميرحياةلتنثهي،6391عامفبراير6
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استقكلفىجهودهظهرتحيثالمؤبى،الوطنىالتحررحركةفىبارزأعماوكان،الريف

j!6.591عامفىل

الخاتمة

الفرنسيالاستصارينضدالخالابي،الكريمعدمحمدالأميرلثورةضالكلهذامن

،الثورةطكلشوقيادتهاالقباللزعامةمنآخوأنمطأتمل!الئورةهذهأننجدوالأسهانى،

ولم،القبائلحياةفىهاهةانئقالنقالةتمل!فهي-الأسيانيالحكمفيبعدأالإستقكلوطلب

سياسيازجممأكانبل،بالجنةألاثمهداءويطللجهاد،قائدأمحليأمرابطاالئورةزعيميكن

القومية.الفكرةإلىيتطلع،الطموحواسع

الدورهذايلعبانإلىيؤهلهكانالخطابىالكريمعبدمحمدإعدادانظهرلقد

الثقافةعلىتربىالذيوهوورياكل،بنىعلعاءلأحدابنفهو-المؤبحياةفىالخطير

تزعمعندماولهذاملثلة،فيبالأسلهانواحلص)مدريد(فىدرسالذيوهو،فاسفىالإسلاعية

تجاربةصعكتهاواجمةإممحيةلهثقافةمزودأكانلهل،عاديقائدمجرديكنلمالريفثورة

مليلة.فىالأسبانعوم،فاسفىالمغاربةمعواحتكاكه

الثوراتكلتفمبهوهيأسبلأليا،صالربفاستفكلعندفاعأالريفثورةناثمبتلقد

محىا!لتصاراتمنالخطابىالكريمجمدمحمدالأميرأحرزهمابسببالمضب،!ىقامتالتي

التفوقمنالكئيرلهسهلتالتيالأسلحةمنضخمةكمياتعلىواستيلافه،الأسبان

وألاثتصار.

لفاءبهىاتجهللفحسي،ثورةزعممجردالكر!مجمديطلمالأولىانتصاراتهفبط

بالأمير،ولكقبالجم!ربة،لاسسالحد!ث،الصروافكار،القبيلةتقاليدبينتجمعدولة

(.لدولتهعاصعة"جديرواتخذالريفاستقكلوأعلنتمئيليأ،مجلساوأوجد

واتهمالأر)ء،وتضارباككاربللهةفىأثروالاستقكلالحم!ريةلإ!نكانوقد

إلاليس(السلطان)أيلأنه،يوسفمولايالسلطانلهسلطةالاغرافر!ضبانهالأميرالبضى

الفرنسحلن.أيدىفىأداة

والفرنسيين،الأسبانضد،الخطابيالكريمجمدمحمدثورةفإن،أمرهمن!كنومهما

فىالسياسيةالعقاومةحركةفىلارزةعلاهةوكانت،الاستصا!ينهذينضددورالعتفد

ودكتهزأ،الريفالثورةهذههزتفقدالمضبي،للشيابوالإرشادللإمامومصدرأ،بالمون

http://www.al-maktabeh.com



VAI

ينطفئلمالتىالوطنيةالمقاومةلهناتووضتوالأسبلألية،الفرنسيةالامهراطوردتينصوش

المثمرين.القرنمنالخعسيناتفيالمنر+استقكلبإ!نإلانورها

محاحيث-التح!يرمعارووفيمنهواممنفادواالوطنثين،الاددرساالثورةكا!لتلقد

لمالحلالفىدروساولممهم-الفرنسيينأمامالأولىالعالمبةالحرلينصرآثارالكريمجمد

اسلكهمالذي4المضييالثم!ابأمامالكوميةالحركةلذورووضعافريقيا،شمالفي!الفوها

للمغربالنهاثيالاستقكلتحققحتىوكاوموحلربالز!م،هذاحركةمنوالصواليالرشد

كله

وكان!يثة،مضلعةدولةلهناءالطر!فاتحة،الأسبانضد،أنوالمصكةكلألتلقد

فىال!هرتغالهزيمةوبطواللهرتغال،الأسبانوخاصة،الأجنبيةالقوىعلىللصبياننصارثلألى

8061المخلأرنواديمصكة Vالبرنغل!ام!وألتساس!قيان،جونالبرتغ!مل!ومصرع

!يازجمماالخطابيصارالأسبانوهزيمةايهلوالمصكةوبط.0416عامحتىاسهانياإلى

عاملىاسشلامهحتىالدولتينيقاوموظل،بالحمايةالاغرافورفضالفرنسحلن،وتحدى

رينيون.جزرإلىونفيه2691
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وأيضا-بطهاوها317ص،7991الحديثالعصرفىالك!رالصبىللاالمون:ال!ملشوني

.511صا%'6Aالفاهرة،الحوتوحسنعلى)سماجملنرحمة-الاقصىل!المونازمة

75.ص1102الفاهرةالتاريخ!ة،لوئانق-إبراهمائرازقعهداطةوعهد،ال!ملشوقى

,nobmaC.042-941Henri: Histoire du Maroc (Paris )5291 pp

فيالائفاقنصئظر

Maroc etءاRachid : Le Conterntieux Territorial entreك!،اكا،

.L.025Espagne (Casa blanca)7491 P

1'الفاهر،الحوتوحسنعلىإسماجملنرجمةاكصى،المؤبأزمةلالد:روم 1t A،ا

.17ص

25ص2591،الفاهرةائريفى،الكربمجمداننصار:فريدكاملمحمود

ولكنها،الزراجمةالمناطقيعنىوالذيالعرلىالشوقفىالشالعالمعنىلهاليسريفكلمة

نطليرتleaو<الماثممالىالساحلثنيوهىالخارثى،نطاكلهأوالشئطرفالمونبفىتعنى

الريفبل!فإنالتحديدلهذاوطبفاشركا،ال!زألرحدودحتىغربألهسهنهالمحبطةالمنطفةعلى

فولالمنطفةهذهوننطنهيلأ،25وصضهاميلا021طولهامسافةعلىالبحرلهمحاذاةتمتد

الق!هاثلومنبالبرلهر،اخئلطواالذينالصليالمدنسكانثانيالى،ال!هربريالأصلذاتالث!هالا

الخطابى.الكريمجمدمحمدالزعيمإليهاينتسيالتيورياغلق!لةالريفتسكنالنىالبرلهرية

.528-927صص،أ4t'9الفاهرة،الصبيالمؤلط:الضادصلاحانظر-

411ص؟8291الاسكندريةوالمعاصر،الحديثالعربىالمضلي:بحيىجلكل

!سرقوصار،المفامراتلحياةاسئسلملكنهشمهابه،فىالفانوندرسفدالرشمولىأحمدكان

عينهولذاالثيالاقهائللجنشوكنهفويتو!دله،ندفعديهمفابللأصحابهاهايردئم،الماشية

الطبيعىمنكان!ده،الأسد!انىالاحئكللداولماثهالا،ق!انلعلىلاشاالحفيظعيدالمملطان

وقام139،1عامواحتلتهاتطوانإلىالأسهانيةالفواتوتقدمتالرشمولىبنوةيصطدمان

معهوغد!لمهاشتهأممبلألياواضطرثللمنطكةتعزيزاتأسبانيارارسلتبعهاجمتهمالرشمولي

الخطالى.الكريمعهدمحمدلمواثهةلنننرغالعبالامنطفةفيلهحكمهفيهاغرفتصلحأ

,retlaW.372-332Harris: France, Spain and the Rif, London ,2791 pp

.221ص،سايقمرثع:يحيىمكل

.2Atص،سابقمرثع:العفادصلاح

259،132القاهرة،الريفيةوالحروبالكريمعبد:ئابثخليلكريم .a

Yصساثق،مرثع:الضادصلاح Al.

تحتالمغربتاريخفيروثانقنصوص:حسنشحاتهابراهيمفىالريفحكومة)!نألظر

.238ص،8291الإسكندرية،الحمايةحكم
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-16

-17

IA-

-91

0r-

-21

-22

-23

-24

-26

-27

.011ص7291،دماثمقالمونل!،نىلإسد!انيةالحمايةتنظع:فارسخيرمحمد

,ine,5891.أي!.ه .p : Abdel Kerim, ParisحاFon

.411ص،سابقهرجع:فارسخيرمحمد

.431ص(تاريخلدون)سش!ايوبلؤادترثمة،الريف(ميرالكريمجمد:!ويرثلوروو

286.صسا!ق،مرثع:الفادصلاح

.5Atصساليق،مرثع:يحييجكل

,met les developments du Rif (CasablancaذGabrielfi, .L : Abdel ke

012.(".5391

الأميرومغادرةلمفرلي،بسلطانوالاكرافالحمايةلمبدأالأميرفبلإلالاتفاقشروطمن

فىالرألعالمثلالمخطابىضرليوف،السلاحهنالريف!اللنعريدوأخيرالل!ونالخطابي

منلمحدراالريفلأهلبحفظاناملوعلىللنفاوضكاساسالائمروطهذه!لولاذاتإنكار

الذانى:ألاسئفكل

192.ص،سابقمرثع:الصادصلاح-

.521ص،سايقمرحع:نارسخيرمحمدوايضا-

.166ص8سابقمرثع:!حىثكل

.125ص"سابيمرحغ:فارسخيرمحمد

357.ص،سابقمرثع:العملشوثي

.177ص،سابقمرثع:بحىجكل
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الأيد!بيةالحربفيوارلرياليبيايخر!فيالسودافي3دفاتوةهـور

اء019-3891الايطايهالاستعماومقالنانية

اسودانيةء3الأوجافيءلاراسة

ليال!)ء(إبراهيمأحمدأ.د.

تم!يد:

أعمالوأيوالزراعةالحرلطلىأقوياءأشداءلانهمالقدممنذمووفونالسودانيون

نابليوندعيمما،الصبيةاللهلادشناهي!أيرولهاإلىهذهصفتهموصلتوقدرجولية

7)دارفورسلطانالرشيدالرثمنعدالسلطانإلىالتاليالخطابيبرسلأنبونابرت AV-ا

خاصة.لمهماثجياثمأمنهملهكونلثمبابمدهمنهطالبا185(1

الرحمناللة)بسمام997سنةالفرنساويةللجمهوربةالساكعةالعمنةفيسيدور

فحواهولهمتكئالئكمئناولتدارفورسلطانالرحمنصبهدالسلطانإلى(اللهإلاإلهلاالرحيم

وأدربهمأ!اكاأعاقبالشامللادلىمت!بأكنتحينفىوصلتقدقافلتكمأنواعلموا

والمتجاوزينالأشداءالش!اب"منشابإلفيقافلةأولمعإلىترسلواأنإليكمطللىوالآن

القافلةإلىتوعزواأنوالأمللجنىيكونواأنمراديإذالصرمنعشرالعمادسةالممنة

:-تكونحيثووقايتهالحما!تهايلزممنأمرثأناوهاالحثيثالسيروهواصلةالقيامبسرعة

الرثميدالرحمنجمدالسلطانوارسلييفرنساويللجيشالعامالقلألدبونابرتالإمضاء

ومنالنوبةجبالومندارفورمنمخلالفةشماليةسودانيةقبائلمنءسودانيشابألف

عندماذلكلهطإرسالهمونمالخاصجياثمهوجطهمنابليونودربهموالمحسوالسكوتاللناقلة

فرنسااغلهارلردأرسلهم.00(والمكسيك)الأرثنتينالجنوبيةأمريكافيالفرنسيالجيشانهزم

وأبسطالجنوبيةأمريكافاتمنوتزوجواهنلاوعاشواالفرنسيةالموايباستردادوقاموا

خيروعلىجيدهبصحةأناتغىنوباوية(دنقلا!ية/)نوبية/كلمةوهىكامبواأواسمدليل

المموداني.القواتوحفدةألناءمنوالمكسيكالأرجنتينفىالسودانيةالأسماءمنكثيروهناك

إدارةارسلتالفمانى(الحكم)فترةللسودانوألناءهباشاعلىمحمدحكمعهدولى

يوغدالىالوضعلردعالنوباجلالمسلميمنمطمهمالسودانيينمنمكونةحملةالصودان

ولمالد!حصاتمنطقةحراسةعلىوحافظثيوغندافىالتمرديردعالسودانيةالفوةوقامت

أمينعديالرثثسوكانيوغدالفاتمنهاأفرادوتزوجهنالككقيتللللسودانترجع

القرنثملأليناتفييوغنداحكمالذيوهوالقوةلالكأفرادأحدحفيدأمينجمدالصحيحوالاسم

ويشكلونأليومإلىيوغدافىالقوةلال!أحفادوملأرالالمكى،الحرمفيجاوروبطهاالماضى

كينيا.شمالحنىانتاثمرتإسلاميةنخلة

.الخرطومبعامعةأسناذ)5(
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:-نحنمق

وكلمصرجنول!الواقعةأرضناعىاطلفأسما?هالطؤرخينهنكثيراوردلقد

وهي:-الثلاليالاسمجاءحتىولفترةالزمنهنمينةحقبةفيأطلقاسم

.مروينمت،كوشتى،ارض-ا

الن!كة.2-

الممندةالصحراءفىالأرضسالععىموصدالآن)الذهبالذهيوارضتهانو3-

الرمالبؤ!لةالأهالىويقومالأحمراللحرجبالحتىشرلىالنيلعىيربرملينةمن

الذهي(.لالنقا،

)بلإئبوبين(.سمونامصر!ال!جكموغدما4-

الهحرشركىمععقاتلهاوصارتالمترةدولةوقامتالسودانيالمعميحيةودخلت5-

فيالحلفمةبنجاشيسمىوملكهاالجيث!ب!فسوناحاليا(الحعاز)!لادالأحعر

الحجرلبلادغمرالممكسالفرنفيالغمانيالحكمجاءأنإلىالاسمواستمردنقلا

وكلادومموكنجدهوالىوسميلجدهوالياوعنالأحمراللحرضبسوكنولس!

لاالآنولإثيوب!شقلا.النيلحتىضباسوكنمنالممتدةالأرضأيالحهش

دنقلاإلىآلأولىالمسلمونوهجرةليليستلألهاجصباسميرضونولايكالون

اووثائقأيأ!ولم4اثااد!سمزرتفيهاصرالتالصحابةوم!الرالحهئىبلاد

لأرضهم.صبيةهجرةتوضحدحل

وهو)سود(الآوللالمنطعالعمودكلادارض/ونغىالصلىكللنهاسموهوالممودان6-

البلادمنكثيرأسماءفىونجدهاارضأوكلادنغي)ان(والثلأسالمغىواضح

وزدأرضتغى)ان(الأسماءهذهكللفىكردستانالغلأصتان،بثممتان،ص!:-

.كثيرةوهيةزياWغدهممنهذهمحى

:السوداقثنا4توةلكدين

الالجليزأطلقةالذيالانجليزيالاسموهو2691أوولفيالعموداندفاعقىةلكونت

تموالتيالسودانفيمعهمالموحودةالمصريةالقواتضمنكلألواالذ!الصمكر!نمحى

لالثورةلثهاالعمودانيةالجنودقامتوالتياستلاسيرلىومكلام249ثور؟بطترحليها

)الآورطه(لىوالجنودالضهاطمنوكرهموعدالفضيلعهـاللطهفعىبقبادةالصكرية

(السودان3691انفاكبةبطالمصريةال!واتإوجاع)نمالمصريةالنواتفىالعمود،لية

م.1156بنا!رفيالاستقكلغدالممودانيةالمعملحةالنواتؤل!يطواصهحت

كانتالنىالمموداندفاعلفةانضمواضلهاهنخرجواصهحتالحرهـةالكلبةوفتتحت

المانيامنكلبقيادةالثلأليةالأورسلأالحرلطوكامتالرويطثيةالممودانحكومةمنجزء

الدرلوبفيةواهريكاوروسياوفىنسالجلتراضدالمحور()دولالفاثميةرايطلأياالنلأرية

فيوالبقثةجلأسفيوايطالياالمانيامنكلالتتتولكندولةكلمصالحاجلمنالأور!ة
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كنالأشاالثالثالعالممندولةأيالحلفاءصفيدخلولمبالحلفاءلفسهمسمواآخرجلأس

وا!طاليا(.)ألطنياالمحورأوالحلفاءسواءحكمهمنحت

.السودانمثقفىكل!ضمكانالذيالخرجينمؤتمرفيممثلاالممودانىالشبوكان

النانية:الأيرقيوال!ربالخريجينمؤتمر

الخريجثنمؤتمرأعلنماوسرعانالثلألية،العالميةالحربنشلهت9391عامفى

قا"للا:موقفهفيهايطن.العامللجإجممرسالةفأرسل،للديمقواطية!صريحالمطلقالتاييدسياسة

أركانوزعزعةالدوليةالأحوللتحرجو!النسهةالصيبةالظروفاهذهالي

الئمصعى،مصبالحالساهرةحكومننالههقامتماالنفديركلنقدرالسحم

الحيؤية(.وهصالحةالشصلحمايةالممكنةالاحتياطاتكلعملمن

ضدالاحتياطاتأضالفيلالاشترالىبالتطوعالموتمرأضماءمنكثيركيامومع

نطلبممكنهخدمةأيةلنفديماسنطادعلىالموتمرفان،وأنديتهممكلالههمبواسطةالفارات

السلام.هساعيئئظبوأنالقانمةالسحبهذهتنقاثمعأناللةإلىيمتهلوهومنه

المطبعدرمانأم

الأزهريإسماجمل9391سبتملهر/ا/فى

)1(العامالخرجينموتمرسكرتير

بإفادنكم)كلفتفيهكاله/سبتمهرفيالمؤتمررسالةعلىرداالإداريالسكرئيروكتب

وقدتاملارتياح!رأهقدالعامالحاكممعالىأنأخبركموأنأول/سهتملرالمؤرخكتالهكمباستلا!

وحممنوشجاغهمبوحهمثعحهصالسوداناهالىعلىأذاعهاالتيالرسالةفىمعالىأصب

تجرقدوألمانياالديمقراطيةالدول!ننشبتكالتيالمديواسعةحرباأنوليطم،إدراكهم

البلاد.منكثيرفيقليلةاوكثيرةفمخصيةوتضحياتآلاما

ممنعاملونرجاليصزهلاالممودانبأنممكنتأكيداوضحكتابكمفيمعاليهويرى

ودمتم.الوحفميةالقوةعىال!انتصارلتأييدوسعهملىماكللصلالؤيمةتنقصهملا

نيولورلدد.

)2(الإداريالسكرنيرنائب

.18/9/9391بئاريخا242ال!د)الممودانية(النيلثريدة)1(

الناريخ.نفسلىالطدنفسالسابقالمرجع)2(
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!ناشدهالسودانيالفبعىنداءالعامالخريحهينمؤتمروجهسفتمبر15وفى

هذاعنيناثمأفيمافطيهساهمة!مماهم)انبوجودهويشصمصالحه!قدرشحاباغلهاره

معمتضامنينالحالةلمواجهةالسودانيبناستصادعىلألتالتطوعحركاتأنالموكف.

هذهألفاءمنفردكليؤديهاأن!ستط!أخرىواجباتهنلاولكنثحلهمأولوهاالتىالحكومة

عينايجبكعاوالئباتلالصبروالتذرعوالسكينةالهدوءالترامالواجلهاتلك!أهمومنالبلاد،

التضحياتمننتطللههما!هذلعاتقهاعلىالملقاةالثقيلةبالأعاءالقيامعىالحكومةنينان

.التامكالقولنصثحهاولكتيإرشاداتهاوإتبع

الأمةأفرادبينللتعاونفرصةفأ.لهامصثبمنعهناتجرههامعالحربأن

ونوطبدالنعاونمدىنوسبعمننزبدالوفتذاتفىوهىالنضامنمغىونذوفهموإنحادهم

ابحكومة)3(.وبين!نناالثقة

فىبدأتالتىللمؤلمرالثثيةالدورةأثناءفيوكرهاالمكلالثاتهذهكلدارت

المتبادلتينالرصالتينفيالسودانوإدارةالمؤلمربقالتعاينوضحوقد.ا939الل/لبراير/

العالمفىلد!مفراطبةمحىحرصهننبجةذلكالموتمرمو!بكنولمالموتمر.نداءوفي

الدوللأواءعرضةالسودان!صيرانمنخوفهكانبل.والدكتاتوريةالفافميةوكراهيته

والنارالحديدبقوةالماضيالقرنأغال!فيلحكمهمالعمودانالإلجليزاخضعفقدالاستصارية.

نصل)وكناأزهريقالذل!وفىالفتحولحقالثناليةادارةااسمتحتعليهسلطلألهموفرضوا

مهما!سيدسيدباستلهدالنرضىأنالمن!بولولاالمتولمن!كنلماذبلادنالتحريرجاهدين

وأنمباشرةالعمودانىألاثمصلمخاطلةمواتيهفرصةوجدهاالمؤتمرأنكما)4((الظروفكلألت

هذاتغبريةنهاالتمثيلوهذاالمخاطبةهذهظىالسودانإدارةنغرضولمباسمهيلكلم

صالحها.فيالمسل!

ناثملألهاالتيالتطوجمةالطوارئقوةفيمتطوجمنالموتمراضاءمنكثيروأنخرول

منالمؤتمرأضماءبينوكانمقبليطالىخطرايضدالعمودانصهدفاعالعمودانإدارة

عننبنطأنعبهابنبغىولذل!الحربفىلمح!لنصرةيندخلإلاالممودانعىانهيرى

!انبللرايهذايخريريآخرلمح!هنلاوكانسيلا.ذلكإلىاستطاكأماالحردطأدلن

ش!ههنا!كلنولكن)؟(.الوطنحياضصالذودفيفعالدورواهلهللسودانيكونأنرأ!ه

2Iالطد)الممودانية(النيلجريدة)3( 2 f811كاريخr1 /9/.I

28/6الحل!ة-أزهريمنكرات)هـ( - 2 rالأيامجريدة-5791لم.

.أزهريمنكرات-الساكقالمرجع)3(
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حياضصالذودفيتضيدكل)6(السوداندفاعقوةتمنعان!لزملهأنهالخرجثن!نإجماع

رنضتالموتمرلجنةأنبلغه.يز!داوذلدوراءناثماطهايمتدإلاشركلعىولكن.الوطن

و!قول7(.السودانيةالدفاعقوةفيالسودانينتجنيدحملة!ثادةإلىالحكومةدصةقبول

عىعرضوقد-للمؤتمرالستينيةالهينةفىضواالوقتذل!فىوكانخير-أحمد

لتشجيعاووطنيجياث!لإناثماءحملةمقودالحربفىصةينتهزأناللصاتهذهفى9لمؤتمر

lالمموددفاعكوةصفوففيالنجنيد ن)8(.

واسيبب:الارتريةالجب!تينفااسوهاق"نا!توةلاير

محاور:-ثلاثفيإفريقيالى7لهامشصرعىللحفظالاورورالدرللجنالحرلطتمركزت

تنزانيا.فىالمانثاضدا-

الممودان.علىاللريطانىالضفالأحمر()البحروالحلضةارتريافىا!طلأياضد-2

ليلهيا.فيايطالياضد3-

الإرثرية:الجبص

محورين:منالسودانيةالأراضىالايطاليةالقواتدخلثالحرلطبدايةمع

مدينةشرقالواقعةالأراضىاحنكلمنتمكنتحبثالإئفوبثةالأراضىمنا-

ننسها.الضمارفهدينةحنىlنيةدiال!مارف

وكسلاارتريامنزاحفةكعملامدينةإلىالا!طاليةالقواتدخلتالثانيالمحوروفى2-

في6لهااستطادبدأتكسلاومنمتركيلو255بحوالىالارتريةالعاصمةصيلي

مصرعىالزحفيتمأنالايطاليةالخطةوكلألت.الخرطومصوبللتحرووالجلهتين

الايطاليةالمصتصرةبنفازيمنالثمرقومنالسوداناحتكلبطالعنوليمن

وضخامةوكسلا()القضارفألاثمرفيةالمدنلاستردادالسوداندفاعقىةوتحركت

الخمماثرهلكهدةارتر!اداخلإلىالايطالهةالقواتكسحالييصأنهابلسكاهلها،

حتىتشىمنبداالارتريةوالقرىالمدنيتحو!رو!امتالعمودليةالقواتلاحقتها

كسلامنوتلهط)اسمرا(العاصمةبصالثانيةالمدينةوهىكرنمدينةإلىوصلت

المصريةالفواتاليريطانيةالسلطاتأمرتأنبصا29هأوللالسودانلناع!وة(نشت()6

49نوفمبرفىالقاهرةفىس!لاسمرلياغيال*السودانمنلالاسمحالي i Tمنكونتو!د

المصرية.القواثضمنالسوداثيةالفرقلىكانواالنينالسودانيينوالضهاطالعنود

537.(7,Henderson .K .D :D Modem sudan,)P
.201صثيل-كفاعخبراحمد)8(
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الأغانيقالتوهنالق!حريرهاو!امثمتركيلو1(0)5امممراومنمتركيلو)015(

الاثمحي:ألاثمكلهذافيالحدثهذامممجلةالسودأنية

اللةيالينينكرنالحرروابالنهعابدينأجوا

الثهياحعمثنوعلىحسنالزينومهندسين.ضباط

حصارابعحاصرتهاقامتحيتاسمراالعاصمةإلىزحفهاالسودانيةالقواثوواصلت

تحريرتموهكذاتحريرهاوتمالأحمرالدحرسواحلإلىتوجهتوبطهااستسلمتحتىتاما

فيهاالعاملينالجنودمنتكونتالتىالمموداندفاعقوةيدعلىالابطاليالاحتكلمنارنريا

وألمانياالفاشيةإبطالياالعحوردولتىضدالحلفاءمعوقفواالذبنالسودانينوالمتطوعن

النازية.

الليبية:الجب!ة

استطتبنغازيمدينةشرقالمحور()كواتوالألمانيةالايطاليةالقواتتمركزت

السودانيةالقواتوسافرتالأوسطوالممرقالأحمروال!حرالسوش!قناةلاحتكلمصرلدخول

الايطاليةالقواتمعمعاركهاكدأتهنلاومنلزانجنوبإلىالأربعندرل!دنقلاطروص

ساحلعلىالوقتنفسفيدثرةالمعاركوكانتالعاصمةحتىسيطرتها!سطاستطاعتحيث

علىروميلالألملأليالقاثدوهزيمةالطمينبمكلكةانتهتوالتى-طبرقمنطقةالألطضالبحر

الجنودمنونظفتهابنغازيعىالسودانهةالقواتوسيطرتواللريطانلةالمصريةالقواتيد

وضروضهم.بأسرهاوالنيللسرثتهاالليبيينمنلأرليدخلونكانواالذينالايطاليلن

التىبرقةفىالأخرىوالمدنلهنغازيالممو44نيةالكواتسلمتكةالمصانتهاءوبط

طر!عنللسودانورجتالاسكندربةنحواتجهتثمومنالبريطانيةللقواتحروقها

الفطارفيوهمسيتقبلونهمالممودانشمالسكانوكان،الخرطوملمحلفالمأسوانالفاهرة/

.الخرطوممحطةحتىوالتك!روالتهليلوالهدايابالزغاريد

غىالذيالمصطفىاحمدالأولالعمودانفنانالسوداندفاعفواتمعسافروفد

لهم.واتشد

الرمية:خات!

تموالليبيةالارتريةالجبقهنمنالممودانيةالقواتورجوع:لحرليالكسرة

تطوع489فىفلسطينحربقامتاغدمولكنأعمالهمإليورجىاالمتطوجمنتسريع

القدامى،السودانيينلضباطمنوهوالمكصالححامدالقالدقيادةتضوذههواهؤلاء

المتطوعينهؤلاءوحقق)025(وخمسينمائنين!دهموكانالعصريةللقواتولضموا
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:الكسرة

ارترياجلقىفىاشتركواالذينالعموداندفاعقوةوضباولجنودانالملاحظمن

الذيالحالىالعمودانمنكانوابدلردأيآنذيالممودانجنوللامنبينهميكنلموليبيا

.السودانوشرقشمالوكلانلالنوباوثب!دارفورمنوكانواالجنوللاغهانفصل

الضلهاطمنكثيروالليليةالارترةالجلهقينفى,4يطالينضدالمعار!فياشترورلقد

وكانواالحياةثيدمحىبقىمنوهنهمالجنودهعالمعارورلك!فيماتمنوهنهمالعمودانين

الحصر:-لاالمث!سبيلعىللمعاشبهاتقا!واالتىالصكريةرتبتهموهذهصغارضباطأ

!خلبل.اللةعدىlاالأمثر1-

محمد.أحمدالفر!2-

عبود.ابراهمالفرت3-

عى.محمدبئمبرالفر!4-

فريد.طلتاللواء5-

فر!د.رضامحمداللواء6-

لضير.حسناللواء7-

التجلألي.احمدمحمداللواء8-

.عروه9-

.غمانمحمدغماناللواء-ا"

هاشم.الطييحسنالزيناللواء1-1

حسين.علىاللواءا-2

.عهـالوهاباحمداللواء13-

المك.صالعحامداللواء-14
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بحIالمواا!ادر

.الخرطومالعم!ريةرلاسةالحربيالمنحف-ا

الآرهري.إسماعلمذكراتمحمد،خضرمنكرات2-

.4791-3591الخري!نمؤنمروثائق3-

خير:احمدالملحيفيواسمانهمالمعارك(نشاركواالذينالضباطباسرشخصيةمقاحت4-

ثيل.كفاح
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5691اعثلأثيالعدوافيمنمصرإزايبريطانياسيايعة

679iالإسرائيليةالمصريةال!ربقياءإيا

ولائقية()هـرايعة

)ء(اللهعطاأسطمرفتد.

مة:المقة

مناهتمامايجدلم،6011عامليمصر،عىالثحىالطوانأغبالذيالتدإن

تسويةأغابفيلضنهانظرا،الأوسطالشرقمنطقةفىرو!يطانياسياسةلبيانالمؤرخين

المتحدةالولاياتوأنلاسيمامثمرف.كرخروجامنهاوخروجها،المنطقةفيالنزاع

وفرنمما.لريطانها:للإملهراط!ر!نقكوريثالو!تذلكفيطهرتكدالأمريكية

الذممطال!د،هذافي،الأمريكيةالمد!ةالولاياتدورلهإبرازالمؤرخوناهتمئمومن

واضح.كرادفترةلك!ليLلريطادورأصبحولذا.وبممراثيلمصربين6791حربشهد

اختياريوقعفقد،الأمريكيةاشحدةالولاياتلدورلياشمبةثانويالريطانيادوركانومهما

كليا.يكون!كاداغماداعيهااغمدتالتياللرريطلألثةالوثائ!واكعمنللحثهعليه

:6791و5691ثركيبينمصرنيمافوعلناسرابريطانياوالعمل

t(محنمارا)1(ل!برتالأمر!كيالدفاعلن!رذكر Robert McNamara`ا-9ا

للسويس،النالىالقدفيليلىالإسرالصكيالنزاعلىصعرادورابريطانيالبت"2(:900

نهرمياهحقوقحولللنزاعحلولايجادفيالأمربكيةللجهودالتصف!محىدورهااثتصر

كومر)2(روكرتمنكلعقو!العمتينيات.فيالئماملالدماراسلحةومشكلة،الأردن

Y.. -. I )229 Robert Komer)بلألدي)3(جورجوملاMc George Bundy

بي6491عامفيفاشارا،الأوسطالشرققىالبريطانيالنظرقصرعلى6991(ا-)919

7)4(.والثمن!نيغونفهمالأوسطالشرويذكرونغدماالبريطلألينيأن

بهضتحتفظتزالولاكلأسترو.يطانياحال،ايةمحى،:لبكولماكنمارابىدئم

هى:احتراماتولككالإسر!بلى،الصبىالنزاث!نيالالترامات
Theه(الثلاثيالإ!ن. Tripartite Declaration011عام..

579)ماكمثلانهارولدالوزراءرليسظعهاالتيالوصد. Harold Macmillanا-

Houseالصوممجلسفى6391( of Commonsللعمفنالحرالمرورلا!قاء

5791)6(.لهداياتفي،تيرانمضايىخكلالإسرثيلية

الإسكنلرية.ثامعة-النر!ةبكلبةوالساصرالحليثالناريخمسا!أسناذ)4(
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العدوانللىالذيالقدفي،الشكللهذاصعرا،يكنلم!ريطانيادورأنوالحقيقة

فى-ال!دهذاخلكلكريطانيا-مواقفأثتلهعسوف!ل!وفيما.واضحيخوكانإنماالثحلي،

ذلك.لإثلاتئيليالإسرالصييالنزاع

عبدجمالالرثبمىدعانهاأهمكانالنيالصثيةللفوميةمعارضةاكئرلررءيطانباكلألت

دخلت،لذلكونتيجةالعنطقة.منلررءيطانيابإبعاديدورهتعهدالذي791(،ا-.)549الناصر

عسكريةمجالههاتفي-أ7g'1و5511عامىكينفيما-ومصربريطانثامنكل

النزاعوكانال!ريطلأليةالمصريةالعقاتوتونرت.الأوسطالشرىفىودطوماسيةوسياسية

المهاردة)!(.!O-4!كونماأشبهبينهما

وراءالناصرعبدأن،منهمالمحافظونخصوصاالبريطلأليون،الدولةرجالرأيوقد

الولاياتليهاعت!رتالذيالو!توفى،الأوسطالشرقفىوللريطانياللؤبمعادنشاطكل

ألاثمرقفيالسوليتىالإنحادكخطربالمقارنة!سيطا،خطراالناصرجمدالأمريكيةالمتحدة

رؤساءمنأكطيعمتطعولمالعنطقة،فىلهم!وأكهرالهريطانثونالزعماءاغبره،الأوسط

Winstonتفمرشلونشوان:الفترةلهذهالخسالبريطانلطنالوزراء Churchill

ماكميلان،هارولد1j(،-1579)559لأ+ه"Eden"+4ايدنو(نتونى-5591(،5191)

jدوجلام!هيوموالي 6491(، - 691 )r Alec Douglas- Homeهال!لدولمجن

(649 Harold Wilson-للجشطريقةلأيالوصول+7591(اModus Vivendiمع

ناصر")8(.

999)إ!مري)9(جولبانفندففد Julian Amery،)6991-تفاريره،أحدفىا

منها:طرقءةامامهفوجد،الصبيالعالمفىنفوؤهاتوطيدبر!طائيالإعادةالممكنةالوساثل

مصر.ضدالطنىأوالسريلالصلأوالناصر،جمدمعالانفاق

اللربطانيةالسياسةفىجذريتحولاجراءيسلكزمانهوجد،الأولللطر!لالنسبة

وتتخلىلها،المواليةالصبيةالحكوماتدعمتممحبأنعليها!جبحيث،الصبيالعالمتجاه

وسياسية،،عسكريةعواكبعليهسيترتبذل!ولكن،النفطحقولمنعلطثمميطرعما

الصلهىوالخليحليبعافيقواءهابريطانياسنفتدإذبريطانيا،بالنممهةخطيرةواقتصادية

كرالقوىولاءوسيهتزاقريقيا.ووسطشرقثيمكانتهاوستهتر،بيةالكلالجزيرةوشبه

جدا.خطير!اثمكللهاإثيوبيا(-إسرليل-لهاكممتان-إيران-)تركياالمنطقةفىالص!ة

ودربح،اددخلفىادخسائروتقبلدها،الحزمالنفطمحىدلحصوللثربريطانياسنددعكذد!

ناصرجكلفيسننجعالنهايةفيأننامنمتثديننكونلن*المري!قولكماذلدكلورغم

منالمقبولةالوحيدةالشروطعىناصرمعبالائفاىفالمجرفةلنا.محايداحتىاوحليفا،

"(..)3مقلورليخرأمراتبدو،قبله

لذلك:وسيلتينيمريا!ترحوهنا،اتباعهالواجبهوالثلأليالطر!كانثمومن

فىنبقىأنيجي3والثلألية"،الأوسطألاثمرعقفيالهدامةدعايلاشانشطةتقوية"الأولى

المناسلهة")1؟(.النرصةلاغنامسمتطةقواتالأوسطالشرق
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كاني:الةلنث!اطا:أولا

Secretا.ول()6.الرر.يطانيةالمخابراتإدارةأول! Intelligence Serviceغاية

النثماط.لهذافانكة

نفدعلىالتركيزفىونتلخصألائمأن،هذالىبريطانثةنظروجهةهناولكلألت

أنتفضلوهىالصبى،الجلأسألىمنسوكااوإليهامنسوباكانسواءالناصر،جمدتصرفات

عماتأثيرهاكلفالناصرعهدأصهمأنتغقدكانتوهىلاسيما،الوبيالجلألبمنيكون

ناصرسقوطفيالمساهموناو+الشامتينبمظهرالظهورتر!دلالكنهاقبل،منعليهكلألت

يتمتعالناصرجمدزيل،،فماالأوسطالضرلىمنطقةفيالأوضاعكلألتومهماالتدريجى")12(.

من!كثيرأمحىلمكلألة،الكلبالممممولقمنالصيدلدى،ترفعهكيرةوهثهةقوبة،ثثشصية

..إليناللإساءةهلألةبقدرةتحتفطالمتحدةالصبيةالجمهوريةلرل*ولا.دولةرنيسمجرد

تصرفها+)13(.تحتفعالةاسلحة!ةولد!ها،الأوسطالثمرقفيقوياالتاهرةتأثيرزالولا

تأثيرلتمكثلفعاليةواكثراكضلالطري!ةأن:ترىكريطانيافيالسياسية319وكانت

كماالمتحدةالمملكةوإظهارالمشطاع،قدرأهميتهامنالتقليلهو،الأوسطالاثمرقفيمصر

ممضلةمناورةهنلاكلألتطويلةفلترة"،الصبيالعالمفيكالنطوراتمهنمةجموكلألتلو

Toالقاهرةانغامعلىتركصأنهالوكمالندنلتصوبرالمصريةالدعا!ةلآلة portray

London as dancing to Cairo' s tuneالأهرامفىال!ارزةالغاور!ذلكعلىومئال

لدىلالضورالإحساسووضحمما،المصريةالنحركاتمنمذ!رةلندن:تقولالتى

المثدانفيخصوصا،الأوسطالشررفى!حدثتطوركلقيادةفيورغقهمالمصرطن،

*)"1(.هذاش!رهميدعممانمنحهملاأنيصونحنالسثدس،

ادعافي:الفيثط!هذاأمفدومن

مصرفي!ث!يوعيةثأئيراتوجودثولالمث!بطتإثارة5

Ernestكوبرارنستقدمحيث Cooperليت،هاوسوونو،لرايسشركةرنيس

Priceوشركاهم , Waterhouse , Belt & Co،القاهرةليقانونثةمحاسبةثمركةوهى،

بقوله:ت!ريرهوختمالمصريونعيها"استولى"التيالأجن!جةالثمركاتاسماءليهذكرتئريرا

مصر...فىالؤ!ثةللمصالحالفقريالصوديكسرلكيالأرمةفرصة!ننهزناصر...أن.بهدو

الخارجيةوزارةوكيلاشروقد15(.?هالموضوعفيشيوجمةتلأليراتهنلافإنوكالتأقيد

Yvonneكبركلانرإلفونالبريطلألبة Kirkpatrickدعائىحملةفثبرأنلابد":بلىبما

-بيداالحملةتركثزيكونأننلاظانولابدالؤييةالمصالحعىبالقوةالاستثلاءهذاحول

نكونلاولكىالآجلألب،منيخرهمعىكله!نمسبحيثال!ريالثونالرعاياأصالطعما

ه)6؟(.ضنهصيطنمنبمثالة

التظغلمعمكةفيال!هريطلألية،الخرجيةوزارةخبراءكبراق:اخرىوئثقةولكئمف

منلديناماكلبموجبأرىلاإنني":ليهيقولالخارجبةلوزيرتقريراكتب،السوفيتي
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فيفلكهلىالدالرةالدولمنأيأو،السوفيتىالاثحادنظظيؤيددلثلاهناووأنمطومات

تأثميوةاللركيةإلىأضافالخارجيةوزارةوكيللإنذلكاومغ8،مصرفيالاقتصاديةالحياة

بالاثمواهدنميكانفكلأنبوسفاأليس:اتساولولكني،صحيحهذاانعلىأواثق":فيها!ال

منلعددويمممح،المصريالقطنمنالسوفيتشترياتعىيغمدناصر:لهأنتوحىالتى

.)17(.المصريةالمصلألعفىكالوجودالسوفيتيةالكاللةخبراء

الأوسطالفمرقمنالونبىالنفوذطردلدويروسثا"باناغقادالالجليزلدىوكان

؟)18(.السوشىقناةوعىبترولهعىوالسيطرة

خوروشوفنثكيتاالسوفيتيالوزراءرنيسلزيارةل!هريطانيالكلردأولكانلذا

Khrushchevثبعثحكومةدعمهو،6491مايوفىلمصر،(111)5891-4أ*!اكا

إلىالالحيازإلىهؤلاءوتوجيهالصلهى،العالمأنحاءجميعليالثحزلطوأفرادسوريافي

وأموالهاجهودهاالآنتبذلور-يطانثاأنكما"الاشتركية،ادعالهمفيروسياضدالصبن

أضضباعتبارهابظادفىالصلوتفضل،القاهرةصبظادكصلالقديمحلمهاننفيذلمحاولة

النقطتبن*)91(.

مصر:فيالنازيعلفشاطالأنظارلفت5

Antiللساميةالمعاديةكالحملةواضحبشكللريطانيااهتمت - Semiticالئى

هناد...3فبهاممماهمونمصرفيالسابقينالنلأرسنأنإلىألمحتوف0،691عامظهرت

مجالاتىةفىللمصريينلالنسهةمفيدونهمشكوبدونمصر،فيالممالقينالنلأر!نبضى

يأفىانضسوابأنهمدليلهناكليس"أنهمنالرغموعى"الجياثىالمئالسلجلعىمنها

انليجب،الأخيرةللمماهيةالمعادبةالحملاتفىنشاوللهمكانبلألهأوهام،سياشىناثماط

الجمهوريةشئونفيتدخلانةعىالمتحدةالآهمفيالأمرلهذاثداولنافسرمهمانصل

2(.3)"المنحدةالصبية

مصر:ف!الةاخلبالاضطراباتاستن!ل5

الفاثمللحالات،بدقةوهنتكىهمرايد،ذكرعىالتركيز+يجيأنهبريطالياوجدت

نواجه"فمصر+)21(،الماليإجمائهالاسيما....المتحدةالص!يةللجمهوريةواجماليمبةالداخلبة

الخارجية،المعماءاتاستمرارولهدون.السكانيةالكثفةنموبسليخطرةا!تصاد!ةأزمة

اكتصادي")22(.التطوركثبراستصكلشديدةأرمةهنلاسنكون

التىالأسلحةثمن!دفعكي،سنواتلمدةمصرلطنيرهنانالناصرعبداضطرؤف

جزءاتطى:-الآمريكبةالمنحدةالولاياتناريخفيمرةولأول-أدىمما23(.أاشتراها

)24(.المصريمنبدلاالمكسيكىبالقطنالحصةثلثمنكلهيرا

فيالنقدفكان"كاملغدمنذيحدثلمبشكلبالتذمرمصرفيالجماهيروبذأت

عىأدلوليس")25(.أيضاهويتضمنهفالنقدالآنأماناصرأ-سهاعضدموجهاد!ماالماضى

السابقالوزراءرثيسجنلأرةتشييعأثناءاطلقتالتىللناصرلةالطانيةالقافات"منذل!
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الضبلط،صغارمنمثماكلالناصرجمدواجهالصيقة،الإقتصاديةالماثمثلةجانيوإلى

خارجمصريعمكريانتاثمارلهظاهرة5691ىواناعقهتالتىالعثمرالسنوأتتميزتفلقد

وجنودهموحداتهمصالممملحةالقواتضبا،فابتطالصبثة،البلدانلهضفيمصرحدود

له!تصضوما،وهنالىهناالقواتتشتيتجدوىحولتنتاثمرالتصاؤلاتوراحت،سنواتعدة

)23(.تضحياتمنيتحملونهومامتا!منرثالها

الإممملاعنالناصرجمدقمضةخفتففد:الداخلىالسياسىالمسئوىعىوحتى

عنالمصرلهةالحكومة(عنت5791يوليو91لفىساكا،عيهكانمماالآموربمقاليد

محمدراسهامحىلهحكومةواستهدالهموزرله،وكلالناصرجمدلاغيالمؤامرةاكتثماف

ذل!نقلرأنيمكن8أنهببر.يطائياوجدتوف-السابقالوفديالخارجيةوزير-الد!نصلاح

لال!وحتىوتنظيما،دلمحةأكثرسنكوقناصرضدللتأمرالتالثةفالمحاولةمشجعا،تطورا

")28(.م!وزاكانالحاكمالنظاماممنفرارأنأظهرتالأخبرةالمؤامرة

قيادةلتوليصالحايكنلم(6791-9191)عامرالحكيمجمدالماثميرأنكما

فيمصرتخوضهكانثالذكيوالإقليمى،الدوليالضخمالصراعظروففيالممملحة،لقوات

يتحملهاالتىالكليرىالسمؤولثاتمنواحدةكلألتهذهأنفيشدهنادوليسالممنوات.لكك

بندخلأنعلىقادرافيهيكنلمالناصربعدلالقصيرلبسوقتمروفدالناصر)92(.جمدجمال

لمالتيالتطيماتبضيطيئصلألاكانصحيح.المسلحةالقواتشئونفىكثيرأو!الثلفي

الحكلمعدوبين!نه)03(الصداميقعلاحتىساكنا،يحرلىولاذل!يطموكان"للفذ،لكن

عامر.

واضطرالهات)31(،المسلمينالإخوانمعشاكلمنالناصرعهديواجههمالذلكأضف

تل!استغكليمكنهمأنهالإنجليزوجدسبق:ماعىولناءالأرهر،فياكارقةأ!ل!

+)32(.أهدافهميحققلهصلوالقيامالآن"بالنظامللإطاحةالظروف

:العسكرىلنشا!ا:ثانيا

ماكميلان؟منللغابةسرياطللا،5799سبتعبر24في،الأمريكيةالإدارةتمملمت

وجدتإذاالصالى،صللدفاعبريطلألمالدىنوافرهاالواجيالصكريةالخياراتعنيستفسر

بينللوحدةلندننظرت5891فبرايروفيسوريا.أومصرمعحرل!حالةلىنفعمهاالأخيرة

لممصرانوالحقيقة)33(.الإقليميةللهيمنةالناصرعدلمسعىتأكيدأثهاعلىوسوريامصر

يأمنأكثر-!سورياالمحثطةوالخارجيةالداخليةالظروفإنبلمموريا،معللوحدةتسعي

بعث5891يونيووفىكثانها.علىحفاظاالوحدةضرورةاقتضتالتىهى-اخرشئ

آيزنهاوردوايتالأمريكيالرنيسإلىا-5891()529شم!نكميلاللبنانىالرثيس

(539 Dwight Eisenhowerلبنانإلىأمر!كيةقواتلإرسالرسمىطلي691(ا-ا

jL_j"cالمتحدةالصبيةالجم!ريةمنالسافرة+للتدخلاتنتيجةيتدهورالأمنلأنفورا

أصدرثوقدلمساءته)"3(.استصادهمأبدوا!دوالفرنسيينالبريطانيينهنكلاأنشمون

ا-لهام+أنفعهجاء،5891بوليو24!ومهساء6بياناالروسبةTassتاسأنلاءوكالة
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ذريعةالاهووماالواكع،يويدهلازعمالثوار،وسا!ة،لبنانثيكالتدخلج.ع.م.!الضللا

*)35(.شلونهفيتدخلهمالتريروبريطانياالمتحدةالولاياتمنكلتتصهاانتريد

خاصااستصاداتممتط"المتصةالولاياتاخذتوسوريا؟مصربطقالوحدة!امو*

الثلألي...الهدفهىالأردنلكونأنالأمريكيونيتويحيثلهالأردن...القالمالوضعلحماية

الملكثةالصبيةالدولفىالملكيالنطامإضعاف!غي:الأردنليالأمر!كيالنفوذانهيارأنإذ

")36(.الصالىمحىالملاشرالتائيرإلىالآردنفيالقوميةالغاصراننصاروسيؤدي،الأخرى

591يولبو4Iوفي Aللنظامالمفاجئللممفوولوواشنطنلندنهنكلاهترت

هذاأزالفقدالصأقى،الجثاثىفي"الأحرارالضلا،*حركةيدعىللونلي-المؤيدالصاكى-

)!3(.بيالكلالعالمنيالبريطانيكلنفوذالأخيوالرنيسيالمصكلالالقلاب

راىفقد،الصبيالعالمفي"و!تالتيقواتهالاثمأنوو.يطانهافيالآراءاختلفتوف

والأردنلللهنانالمتحدةالأممبللمنح!تيةحماية"توفيرالضرمريمنأنهالونراءرنيس

البلدانلكهممنرنميانسحالنابمجردإنهحيثهنلا،ترللاالبربطلألية(الفوات)ثواننا!نما

*)38(.هلاءهنلاعملثلاشاوتذهبناصر،احضانفي

لىمصنطةبريطثثةكواتب!اءراىلند-التولسله!كما-ايمريثولياناما

ظيمةممةذاسيكونالأردنفىكواتطا5وجودأنإلىثاكرأيزهب!نما.الأوسطالضرر

إلىناثميرعينا!أنيجبفإنهاللافىم،من!ئرالنزاماتولتف!يالصألى...جماحلكهح

الأخيرانالرأيانوهذان")93(.وسوريالمصرالرادعدور!نفع!للقيامإسرانهلاستخدام

Davidجوريونبنأبدى8حيثإسراليلركةمعيتوافقان Ben- Gurlonوزراء)رنس

-4891إسراثيل

6...هضياعثمئكليصضمماولبنانالأردنمنبريطلألياانسحابمنخوله(6391

4(.!ا.إسركثلعىبالضرروبىد

وكلنا:سرامصرفةالمباشرالبريطافيالعكلوثواد

النامرعبدثمالثصنبم!ولات:

الولاء*سوفبنيموسوليني"فيهراىفقدالناصر،لحدروولماكميلانتميز

Pro- Soviet Mussolini،عاماواللفيالناصر،جمدضدالسريللصلالتخطيطوكدأ

6رايت!بنرروىففد.)1"(،5791 ( Peter Wrightجهازرنيسنهس5991(-91؟

عدلاغبالخطةوضع6.ا.ولجهازأن،3.ا.وللاسمالمووفالهريطلأس،السريةالخدمة

كذل!ال!سونم،منأنواعلاسثصالأخرىوخطةالآ!مالي،غلأرمننوعطر!صالناصر،

لالرصاص،الناصرجمدلضرببلإيجليز،صلةعى،مصريضابطلمحهااشترورضةوضت

)2"(.تنجحلمكلهاالخططولكن

مصرضةالسودافيثكو!ثحربض:

ممامصر"عزل"غواننحتموضوعا،5791مارس17لى،لندنإذاعةلتاولت

الذياللهال!هىمصرأنوهىالؤ!ةالدولغدصضهافىش!لاحتيقةهنلا.فط:جاء

http://www.al-maktabeh.com



99v

كلها-المنطفةصمصرعزلفإنولذلكاكريقية.القارةإلىثشيوجمةمنهتدخلسوف

التىالمنطقيةالسياسةالحاضرالوكتفىالؤبيةللدولتلهدو-الأفريقيةوالقارةالصبيالعالم

")3"(.اتباعهابمكن

!شظموظفاكابلأنه:بواشنطنالمصريةبالسفارةالصحفيللملحقلمذكرةجاءوقد

يؤيدماكالالممودان3:إنلهقالحيثالأمريكيةالخارجيةوزارةفىحساسامنصلا

شكلةإثارةإلى...السودانحكومةيدل!نسوفالإنجليزأنعنالسابقةمطوملاشا

!وعيهاالتفاهمأولحلهامحاولاتأيرفضمعالحدودألهطبىبهاتدفعوأنالحدود)"4(

بالحدودالخاصةالوثائقعىالفورءمقررتقداللريطانيةالخارجيةوزارةإنضاحكا

")45(.القدبمةملفاتهافىالسودانيةالمصربة

والاثحادمصربينالائنالىنباد"يطنكاإنما5891سبتمبرشهر(واخروفى

بلنالقاهرةفوجدتحتى،الغاليادعمدماثمروعمنالأولىالمرحلةتمويلعدىادسوفيتي

تنفذسموفأنهاذلكإلىوتضيف)6"(،النيلمياهاتفاقيةإسقاطتطنالخرطومحكومة

حكومةموكفأنالقاهرةوأحممتلرصيرص.منطقةفىالنيلعلىسدلهناءجديدامشروعا

العامالإحساسوكاناكتصاديةحفثقمحىيغمدمماأكثرممياسىمنط!ظىينطويالسودان

)47(.النيلمياهاتفاقيةكسرعقالخرطوميحرضالذيالطرفهىالبريطانيةالحكومةأن

6191سبتمبدفيوسور؟مصران!الإزادبريطانياموتف:

،الموضوعهذابشانحاسمقرارإلىالبريطانيةالحكومةئصللمأكتوبرثمهرحتى

نحنألاثئ.نفسالأمريكيونقررإذاخصوصا.لالانفصالالاغراففررتأنهاإلا

كما،الأمريكيينمنساعة48خكللهالاغرافمواثقةعىللحصولنسعى)البريطانيون(

فرنسافيبريطانياسفيريقومحينلى،نفسهالو!تفيللاغرافوالإيطإلييناكماننشجع

أيضا")48(.الفرنسيةالحكومةبإخبار

اليمنثر-خلألىمصرفالبريطانيةالسياسة"

-وكلألت6291ديسمبرفى"اليمنعلىالصراع"عنكتثباإيمريجوليانكتب

إن:"فالهماأبرزوكان-6291أكتوبرفىاليمنإلىوصلتكدالمصريةالقوات!دع

الجزيرةشلههفىالالقلا-بيةلماثروعلالهقدمموطئعىالحصولفىناصرالكولونيلنجاح

أنيجبثمومنذيرهو-العالمفىواحتهاطياتهال!هترولمصادرأهمموطنوهى-يةالصله

9"(.)7الأطرافكلمفاومتهعىبتعاون

الهامالعنطفهذالي+المطروحالحل:أنجاء6.1.7إدارةصصادرةمذكرةوفى

فيهابقالهنكاليفلرفع،اليمننيالمصريالجيشب!اءقيول...اليمنفىالآمورسيرمن

خصوصااستغدمارأحسنإذاهائلةفرصلكمنوهنا...القاهرةثىناصرنظامعى!ؤثربما

ففىوكالفعل")05(.للاسدلزافمواتيةظروفاتقدم...وقبائلهاليمنثيالأرضطليعةوأن

Iا-)649رياضمحمودالمصريالخارجيةلوزيرحديت ivy)فىالبريطلألىالسفيرمع

...ثقيلعيءأليمنفىالمصريةالقواتلهقاءيممببهالذيالملىالصءإن":قالالقاهرة

")1"(.الإلتاجزيادةفيمواردهالاستغكلحاجةفينامبةلدولةلهالنسبةفبهمر!بجمر
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مصرشتريات6لفاقياتالأمريكيةالمئحدةالولاياتفيهتجددلمالذيالوثتثىزله

لشروولمصرعلىالفمحوصضتA،84القلألونبمحلضى!تعمهيلات،الأمريكيالقمحمن

اكتصاديةماثملالهمواجهةعىناصرسيجبرونذل!واصلوالوبلألهمونغكد"قاسيةتجارية

")52(.أخرمكانأيوفيأليمنفينثماطلالهمنهذاملورساالمحلثة...

3أنليهجاءوقدأليمن،منصدتهليقدمهك!tعامرالماثمثرتقريرلذل!اضف

053(.التمردغهةمحىأصلحتالمصريةالتوات

أنالممكنمن:"أنهلمحهاجاءور.!طان!اليالدفاعوزارةمنمقدمةمذكرةوثي

حركتها،حريةعىكيودوضعأوأءادها،تخنيضأو،المصريةالتواتانممحابيقدي

لذا...الوجهماءمحىالحفاظمعمنظملثمكل!واتنالاسمحال!لرصايعادلي*..كثيرا!سا!

لاثمكوىاللمن،ثيالسامللغازالمصربةالقواتكاممنخدامالوسلل،بضالجاد!ضرورةناثمص

المناقضةاكعالمنمصرضدسابئةتهمإئارةنفممهالوقتوفي...المتحدةالأممفيمصر

الإعدامكاحكاماليمنفىمصربهاثامتالتي،الإنسانكحقوقالخاصالمتصةالأمملإ!ن

54(.شمحلامةبدونوالسجن،العاجلة

للثمن،لنوربدهمالأسوالىاهملندنكالتحيثالأجلألب،المرترفةجيث!لذل!اضف

-6491مايوفى-الأهرامجر!دةوقامتالمج!،هذاشخصثاتألرزالمريجوليانوكان

Johnكوبرجونوالميجورلندنبىمتبادلةخطاكاثلهننمر Cooper،الضباطأحدوهو

والمرتلات)5"(.والأجورالسلاحصثالتفاصيلملبنةكلها،اليمنفيالمحترفين

ليغارقناصرأنطالما"لأنه!رىكانويلم!ونهارولدلإنحال،أيةوعى

الجنوديفقدحيث،الصبيةالجز!رةشبهوثنولطءنفي!ر!طثياضدالحربيةالأعد

هذهلكله)56(.اليريطلأليةالمصريةالعقاتفينحسنهناوو!كونللنحبلالهم،اليريطانيون

لسحي"تواقونالمصربونكاناليمنحربخكلمصرعىبريالانيامارستهاالتىالضونط

+)!5(.واضعإذولبدونذل!!فطواأناستطاصاماإذاقواتهم

منظمةلقرارشفيذابريطلأليا،معالد!لوماممدة!اتهامصرضت6591عاموفي

العادبةيخرالدورةفىبريطلألثاضدبالإجماعاثريكيةالدولاتخذتهالذياكريقيةالوحدة

بسبب،6591د!مممبر3-5آبابا،الهسفيابخر!قيةالوحدةمنظمةوزراءلمجلسالعثادسة

الا!يةمكنتحيث)زيمبالهوممط(الجنوبيةروديسيافىاجمريقىالشعيضدالتصفيةسثاصتها

ليالتحكملي،إنجليزيأصلمنمطمهمنمممةألف025صءدهابزبدلاالتىاللجضاء

4تطيصلالتيا!يقيةالأغلهية &L JIن!سة)58(.مليون

أنه*ولوالاسنقرار،بصاملالأوسطألائمرقتمتعالثحطى،الطواننهايةومنذ

بهذاأطاحتاواقغانوحدثتعط)9!(.للإبثاءجاهدةعملتبريطانباأنإلاه،هثىاستكرار

الاسنفرار:

المفاطلهأمرعمهمفوربالعك!والأمريكيوناللريطانيونشص0691سبتم!رليإنهافولى:

لاتفاقبةطبقافرنعما،بمساءة،النقبصحراءفيسعكرقربإسرليلنلنيهالذيالنووي

السوفيئي،الاتحادتجاهاكئرالناصرجمدلاشيالىيؤديانشانهمنالأمرلهذامطنة،يخر
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إسرائيلبرنامحسشالكشفسلهههاالتىالمخلوفلتهدثةطريقةافضللىتفكربريطانثاوبدأت

الفرنسيينإقئاعلمحاولةالأمر!كينمعمشاوراتليوبداوا.الأوسطالشرقفىالنووي

إرضاءعلىتصلوقاثيةترتيباتعىاشتملتفر!ماالأسرائيليين،معاتفاقهمشروولإ!ن

غىلهالضظجميعايقومواأنوالفرنعميينالأمريكيينعلىاثترحواكما.الصبيالعامالرأي

كمحاولة،الذريةللالاقةالدوليةبالوكالةالخاصالحمايةنظامبتطبيقترحيبهالتطنإسرأنيل،

محىللحصولاهتمامامصرأظهرتوغدماالأومط.الثمرقفىالعامالرأيإرضاءلزيادة

الكالهةالحمايةنظمتوفيرفيجب"الإسوائيليالمفا!حجمبنفسالضبيةألمانيامنمفاعل

الخصوصهذافياكطنمنالكافيةالضملألاتناخذانالأمريكينعلىنممرحأنويجيله،

.)06("

الصبيةالدولأنإسرانيلرأتحيث،6491عامالأردننهرمياهحولالنزاعان!:

إمداداتقطعبسبيإسرانيلوجوديهدد.مما،الأردننهرمياهمنكبيرجزءلتحويلتتعاون

.المياه

إنهمحيث،المتحدةالأممإلىلالشكوىتئثدمانإسرأنيلعلىبانه،ويلسونهارولدرأيوكان

لريطانيافيهمماأصدقالهم،منالكثيرأملسيخيلهونبذلكفهممنفردااجراءا6لخذواإذا

سيوحدإسرانيلجانبمنوقائىعملطايأنويلعمونرأىحيث.الأمريكيةالمتحدةوادولايات

منكلتكنهاالتىالصداقةمشاصقيمةمن)إسرأنيل(تعكلأنيجيلاو*ضدهاالصبيالعالم

يمكنولاههمةالصدا!ةهذهلكونالأزماثاوقاتففى،لإسرانيلالمتحدةوالولاياتبريطانيا

لربطانباتقدمأنالممكنمنكانإذاعاويلسوننسا!"نفسهفرارةفىولكنتستبط"،أن

")61(.الحاضرالو!تفىلإسرائيلرسمياتاييدا

أنهو:تتبناهموقفأفضلانرات-مصالحهاعلى-خوفإبريطانياأنوالحقيقة

دورواتخذتالأخر،ضدلجانيتأييدأنهعىيترجملاحتىعام،بيانأوعملايتتفادى

مقتضبةتطيقاتهلكنالجانبينكلامنالمقدمةالحجحإلىبغايةيستمعالذيالنزيهالمراثب

)62(.الإمكانلقدر

القضيةضدمتحيزةكانت-الحيادرعمهارغم-:البريطانيةالسياسةأنوالواقع

Michaelستبوارتمايكللخصو!د،الصبية Stewartا)659لهربطانياخارجيةوزير-

Michaelهادوما!كلإسراليلفياللهريطانيالسفيرمعحديثهخكلالسياسةلكك(6611

9 6 )o Hadow969-أوالالحياز،منااتتوفىأنييجبلا)الإسرأثيليون(انتم!ائلا:"1(ا

الأسلحةنيلعىقادرونأنكممنسنتيقننحنجهننامنالصللا.ضدلكمالالحيلأرنظهر

وذلكالظبانلدرجةالنزاعوصولءمعىنصلوااننتوقعنحن،...نفسكمصللدفاع

احتجنمماإذاحنىالمنحدة،الأمممعمفدلةضلافةولإبفاء،النفسضبطعىبالصل

وضعلقلألونطبقالكن6موففكمصصباتنفهمنحنعلائها.تحتذلكبتمأنفيمكنللمعماىة

Lawاليد of Possession،الراهنالوضععلىالحفاظفإنThe Status quoسيكون

*)63(.صالحكمفيكبيرةبدرجة
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Goldaماثبرجولداواندتسىف!د Moirا)569إسرليلخارجعةوزيرة-

91'1`l)للسفنلالإضافةهذا.يالدبابات!تطي!مالإسرليلاللريطلأليةاتللمساىامشلألها

مقخراالتحقتالتيLeviathanلويلانانالبريطلأليةالممنينة":المثالسليلفطى،الحربية

بانوكالتالمتوسط*)64(.البحرفيليلىالإسرالأسطولإلىلتنضمليلية،الإسربال!هحريه

الرلثسيةالمفماكلفإحدى،الطيرانمجالليمصرمعألالكافؤءميفمان!قةكلألتإسرا!ثل

تقويةأنأكدتفوكلألتالناصر)65(.جمدلصالحا:01كلألتلقد،المطاراتفىاشملهةهى

المى)66(.لتقرييالرليمميةالوسيلةهى،المجالاتجميعليإسرانيل،

لطنهالأسلحةال!ئمأنمحادثاتلإجراءال!ريطلألية،للحكومةالوحيد،الاشنرا،كانوقد

*أنجاءاللهريطانيالوزراءمجلسجلمماتإحدىولى6)!6(.سريةتلقىأن"إسرليلوكلن

اسنمرطالعا،بالأسلحةإسرألبلإمدادنو!ف!مضمانالمهممنأنهعلىعاماانفافاهنلا

Leviاشكولديفىلإندذد!،بالإضافة6(،،)8!هاادصبيةاددولawl!1فيادسوفيتيالاتحاد

Eshkol9)إسمرليلوزراءرثيس IT-هارولدالبريطانينظيرهمعلهحديثفي91`11(ا

يودونف!المنطقةفىالأخرىبالبلدانعلاقا-لهاتحسنأنارادتإسراليلإن"فال:ويلسون

وتركيا.الحهشةمعجيدةعقتهمالحاضرالوقتوثيالفد،معألضلعقات!قيمواان

معجيدةعقاتإقامةعىالبلدانهذهلتفمج!نفوذها!ربطانداتشظانأشكولوتمنى

.Sl")9لذل!جاهزةبريطانيالهانو!لعمونفأشار،إسر!يل

تسويةأنإليذل!فيرجع،الراهنالوضععىالحفاظمنإسراليلاستفادةصأما

سابقاكانالذيالتلهةخليحإلىالوصولأمكنهاحيثكثيرا،إسراليلأفادتالعمويس،بما

وفيللحدودالمصريالجلألبمحىالمتصة!ممالتابعةالدوليةالطوارئ!واتووجودمظقا،

ذل!:عىعلا!ةمصر.منبالهجوموالتهديدالفدليةالهجماتمنإسر)ئيلحمىالفيئ،شرم

حريةفيإسر!بلحقندعملهتصربحاتالمتحدةوالولاياتوفرنسابريطلأليامنكلصرحت

للفبامالناصرلبدالمتاحالحيزصارمبائمكلاشمويةحددت6أهميةواكئرالخليح.فيالمرور

إسرأثيل)07(.تجاهبمناورة

وممتفكري!نياlilyثر!

غدما6791،مايو16في،الأوسطالاثمرىكارودبرميللجرتالنيالشرارةجات

لمن،واسعةدوليةاغراضاتنالالذيالترارذلد،الدوليةالطوارئكواتسحبمصرطليت

المصرية،الأرفمىمنالطوارئكوةلممحيالمناهضةالدوألر!هاتقدمتالتىالحجحأهم

خليحلىالملاحةحريةضمانمهامهاهنكانالدوليةالطوارئكوةان"صةإكليمومن

معاهدةإبرامأو،الحريةلك!لضمانيلكفلجديدجهازإناثماءلممحابهاقهل!جيثكان،الضبة

Georgeبراونجورجانتقدولمحد+)71(.الحريةهذهلتحقىالمغيةالدولليندولية

Brown4116`111-)لريطانياخارجيةوزير A)يوثلألتU Thantلحنمالعامالأمين

منهور،"بلألهووصفهبائمدة-الفواتهذهسيعلىلموافم!ه-ا-72)619المنحدة

")2!(.متوقعويخركليةضرورييخرالقرارفإنتأك!د،وبكل
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إغحىقراروهو،خطورةاكثرأخر،قرارالطوارئ!واتسحب!رارعلىوترش

البضانعمروروحظرالإسرليلثة،الممفنوجهفي67,91مايو23فىالنبةخليح

الخليح.هذاطري!عنإليهاالواردةالإستراتثجية

القرارين،لهذينالقانونىالموقفالهضاحفىقليلانستطردأنبمكانالأهميةمنوهنا

كانت-القولسبقكما-بريطانيالأننظرانجاههماالشديدالبريطانىالفكلردلتفسيروذل!

الراهن.الوضعإبفاءعىحريصة

لبالنسهةتمامامصرحقمنالقرارينفإن،الدوليةوالسياسةالقانونلرجالطبقا

اكلول:للترار

فيهكلفتقراراالمتحدةلكممالعامةالجمعةأصدرت5691نوفمبر4فىفإنه

6191همرشلدداجالعامالأمين - 5391 ( Dag Hammarskjold)قوةإناثماءبحث

وراءماإلىالقواتجم!وسحيالنار؟إطلصوثفقرارتنفيذمهمتهاتكوندولهةطوارئ

)فوزيمحمودالمصريالخارجيةوزيرإلىخطاباهمرشلدوأرسلا.949عامهدنةخطوط

بمجرد:*الخطال!من44الفقرةفيجاءوقد.5791ثبراير8بتاريخ(5291-6491

الأممبيناتفاق!مثالةعليهاوردكمالرسلأةئل!تغبرالاقتراحهذاعلىحكومتكمموافقة

ومنمصر،منالدوليةالطوارئقوةانسحابتاريخأنذلكمنيستخلص8،ومضرالمتحدة

حكومةأي،5791فبراير8أ-لفاقوقعااللذينالمغيينالطرفينبمصفةيحددغزة،قطاع

.(المنحدة)73للافمالعاموالأمبنمصر

الثاني:الترارأما

التانونقوا!معيتمشىمشروعاقرارائغبر:المصريةالقانونيةالنظروجهةفمن

:نقاطكتليالقضيةهذهحولالقانونىالجدلويدور،الدولى

العقبةل!لي!التانونيالمركزأ!

للعرلطحجةوهىالأسود،البحرتدويلسالقةعىالمعارضونالقانونرجاليستند

دوليابحرايص!حلمغملأليا،وطنيابحراكانالذيالأسودالبحرأنذلكعيهم.حجةوليست

Kuchukقينارجىكوتشلىمعاهدةإبرامبصإلا Kainarjiعاموروسياالغمانيةالدولةيين

الأخرىوالدولالفملأليةالدولةبينالمعاهداتمنسلسلةالمعاهدةلككتلاوقد1774،

لمالضبةخليععىالعميادةذات،الصبيةالدولدامتوما41سود.البحرفىبلملاحةالمغية

فخلبعدولعة،معاهدةفيالاغرافهذانسجلولمالخليح،محىلبلىالإسربالوجودنغرف

أءالهم.وجهفييظقوهاأنلطالكلحقمنصبهة،إقليميةمياه-.
تيرافي:!يقالقانونيبأاللاألمركز

،المصريالإقليموكينالصلهيةالجزيرةشبهبين،الضبةخليحمدخلاشماعيبلغ

الصالحةالمساحةوتجكلوالصخور،الجزربضمدخلهتغرضولكن،أميالتسعةحوألي

هذاوعى،المصرياكليموشاطئتيرانجزيرةبينوتقع،أميالأربعةتتجاوزلاللملاحة

بحريا،ميلاعاثمراثنىتبلغالتىالمصريةاجماليميةالمياهداخلواقعاكلهيضرتيرانفمضيى

منصف،أيصتعبلاالنىوالحقيقة5891.فلهراير79فيالصادرثجمهوريللقراروفقا
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المض!لبكونالدولثةالصلمحكمةحددنهمااللذينالركنينأنالدرلي،القلألونرجالمن

جرىثدالدوليالكلفيكونوأن،عامينبحرينبينموصلاالمضىيكونأنوهما:دوليا،

نثران،مضيققىيتوافرانلا،الدولية!ملاحةطرومنكطر!المضروهذااستص!عى

:لأن
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الطبة.خليحهووطنىوبحرالأحمر،البحرهوعامبحركلنيرثطتيرانمض!

دولي.مضلىبأنهوصفأنيصبقلمتيرانمضلئأنالتاريخ!مور!ممنذالثالهت

البرئا!مرثقبم!

Genevaجينيفكفاقيةمنا4ةالمكمنالأولىللفقرةطلهثا Conventionالمنقدة

حقليلثةالإسرفللسفن-)74(المعاهدةعى-هذههصرلوقعلم-اA01أبريل92في

كينالسدميةادعلاقاتحالةلىإلاتط!قلاالأحكاملك!ودكنادقهة،خديحفىاد!هرئادمرور

اجميمثةالمياهفىالبرئالمرورحقمنالإفادةتفقدالدول!إن،لحرليحالةفيأما.الدول

معها)!7(.حرلطحالةفىهىالتيلةللدو

السلم:وفتفىأنه،الدولىالفلألوننصفقد:البريطانيةالنظروجهةمنأما

.أخرىلدولةالإهيمي_A%6خكلA'ILالمرورفيالحىلهاالدولكلسفنص

الساحلية.الدولةأمناو،العامالصالحأوبالمى،ضارليس(نهطالمابرئالمرورص

الإ!يمى.الهحرخكلالهرئالمرورت!قأنلا!جبالساحليةالديلةص

ال!رئ.غيرالمرورلمنعالإ!ليمي،لحرهافىالضروريةالخطواتتأخذقدالساحليةالدولةص

مناطقفيال!هرئالمرورحق-تطقالأجنبيةالسفنبينتمييزدون-قدالساحليةالدولةص

أمنها.لحمايةضرورياالتطيىهذامئلكانإذاكحرهاءاكليمي،منمحددة

للملاحة"تعمتخدمالتىالمضايقخ!،الأجنبيةللسفن،البرئللمرورتط!هنلايكونلاص

لدولةالإقليمىالبحرأواللهحار،أعالىمنأخروجزءالبحارأعالىمنجزءلينالدولية

اجنيبة.

والموانئأء4،1إيلات.ميناءوإلىمن-السفنأحقيةفىشكلاانهيتضحهنا

لهذهطبقاتبران،مضايىخكلالمملموقتخكلالبرئالمرورفئ-التهةخلثحفيالأخرى

عليها.تنطليقالتيالأخثرةالقاىةخاصولضكل،القواى

مرورهاأثناء؟ألسفينةبانتإذاحيثمامنعيهائحكمانيجيالمبروربراءةأنكما

فىحمولتهافطتستغدمسوفعمامممنولةيخروأنهاالمماحلية،الدولةلأهنتهديداتشكل

والنفطنفسها،عنللدفاعالضروريةاتالمطتنالانتماهاحقهامنفإسرائيل،النهاية

حرل!،حالةفىالتىاللبربةحقوقهمارسةفىالح!لهاليسمصرإنثمالمملمية.لحاجتها

مصر؟أوإسراثيلمن.تبلالحربإ!نفلهدينإسرثهل،مححرل!حالةفيبالفكلتكنلمما

الدولتون.بينالحاليةالعقاتفىتصرللا

مضا-!خكلالبرئالمرورحقفىللتدخلمخولةكرمصرأنافتراضوعلى

-بعداالأخرىوالحكوماتاللهريطائيةالحكوهةتتلهعهانيجبالذيالإجراءهولما،تيران

.!/.؟الحقهذالإئلات-المتحدةالأممعن

ثإنه،Corfuكورفو!ناةحالةفى،الدوليةالمحكمةأصدرتهالذيالحكمعىبالقياس

بالموةلمصدىوأن،لمرانمضا-تخلكلاللرريطلألمهالسفنلرافاقأنالملكحه!بحربهحقمن
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هدفكرفى-مصر.ضدالقوةاستخداماوالتهديدلكنالمررر.لمنعمصرمنمحاولةلأي

تخرقهسوفماوهوالبريطلأليه)!!(.اللهحريةحيمنلس-الهرئالمرورح!ممارسة

المتوممطالبحرإلىالثحريهثواتهاأرسلتحينماالمنحدةالولا!اتمعبا+سترا!بريطلأليا

لاحنا.ننصيلهسينمكمالمصر،كرادع

فإنالمضا-!،فيالجرالمرورح!صلالدفاعوتعهدتسبققدبريطلألياكلألتولما

طارئاجتماعغدولذاابضا،لرريطلأليا!تحدىثلففط،إممر!ليليتحدىلمبذلكالناصرعد

جاءومماا!ررمة،إزاءالردلتقرير،6791مايو23يومعمر،البريطانى!ذراءلمجلس

كبعرةمدرعةقوةمعرجلألف56جمأتج.ع.م.انهوالحالىالموقف":الاجتماعفي

هذهغزة،!اعفيفلسطثنتحر!رلجياثىبالإضافةسيناء.حدودطولمحىكبيرجويودعم

ناحيةمنا.569عامفيمحيهكلألتمماأفضلباثمكلوتدربتكييرحدإلىأظمالقوات

ومنمشطإ،جمرإسراليلأنالئإشاراتوهنلابكثيرأصضالإسرأليليةالقوات،أخرى

")!7(.الحرللاكيامحالةثيالجويبالهجوممدنهاتدميريتمأنالمحتمل

حرليبعدوأنهالاسيما،وقانيةحرلط!شنإسرأثيلتقومأنالمئوقعكانولذا

ال!هةخلعحخكلالبريكةملاحئهاحريةفيالسلحةكالقوةتدخلأياغلهرت،السويس

5للحرلطمبرر"أنه،نيرانومضات Belliالوصولمملل!طعحالفيلانميما")78(،5!ءدا

وارداتهامنه/ه01إنحيثإممر!ليل،حتصادبالنسبةحيويميناءلهو،ايلاتميناءإلى

054/5وحوألي،النفطيةوارداتهامنه/ه09وحوألي،5111عامفىالمثناءهذاخكلمرت

وسلأللإيجادهى:ورءيطانياتواجهالتيالمشكلةأصبحتثمومن،الفوسفاتمنصادراتهامن

)97(.الخطوةكهذهالقبامبصمإسرأليللنصح

الخارجيةورزير،ويلسونهارولدالوزراءرلسايضااجتمع،اليومنفسوفي

791هيليدينسالدفاعودف!ر،برادنجورج 0 - 6491 ( Denis Healey).منكان

راسكدينابلاغوراى،القبةخلعليالحرالمرورمسألةلىقويلهصلالقيامبرا!نرأي

Dean Ruskمممتطةكريطانبابأنفورا(11ا-11996)الأهريكىالخارج!ةوزير

عىذلكووصفلاأنمحى،اخرىبحريةقوةواي6الأمريكيةالمتحدةالولاياتبىلحعضمام

للبححة)08(.مفتوحةتيرانمضاىإبقاءأجلمنلكن6ليل،إسرساعدةهومنهالؤضأن

هووقمثة؟كحرل!القياممنومنعهمالإسرائيليينلتقييدالوحيدالأملإنإلىبراونودعا

المرورحقفرضعىمصممةبأنهاالدولثة،الهحريةللهيلةوصريحفوريليانإصداو

)81(.الضرورةحالةفيبالكوةالهةخليحخكلالهرئ

لقدyamsiDءوللا،3؟مطل!فزع.الآراءلالكإزاءالوزراءمجلسف!ردكان

نودعان!مكننحن+:الهائىالبريطانياكتصادعلىاكتراحهذاخطورةمنال!ضحذر

Weأcا!تصادي)82(نفماطنا could say good- bye to our own econom

"activiy

هجوماشن6791،مايو26فىلناصرخطال!لنيبالفكل،حدثماهذاأنوالحقيقة

وفان،إسرانيللمصلحةبالكاملننحيزلألها،للصب!وبانهاووصفهابريطانياعى!وبا
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المصلحعلىكلدراناصر،فعلمنالناجحهوالدعالهايررمه،مننريطان!اموكصمنكللأثير

Sirكراوفوردستيوارتالسيرالخليحفياليريطانيفالممئل،الأوسطالاثمرقفىالثر!طانية

Stewart Crawford،نلقاهاالتيالشمهلاتبصضلإسرائيلالبر!طانيالدعمبانحذر

الخارجيةوزيرالصباحالأحمدصباحأخلركماللصر)83(.البحرينجزيرةفىبريطلألثا

الكويتى

ثطعإلىستؤديلرريطانياقبدمنءأئيةأعمدا!لأنالبريطانىالعمفير991(ا-ا)639

عدكياعملاسيط(آلمضايولخكل)بالعوةمفروضمروراي"يانوأوضح،النفطإمدأدا!

.)84(*

مفماوراتدارتحثث،الحاسمةهىهيليالدفاعوزيرمداخلةكانتحال،أيةعى

6المرورحربةلتاكيدالصلضد-!وةوبكل-جطهمما،الأركانهيناترؤساءولهينلثنه

أبضاالأمريكيةالممفنتوجدكماالمنوسطكالهحرموجودةلهانحتاجالنيالسفن"وأنلاسيما

فورا،السوشىقناةالناصرجمدسيظق،الكوةاسنخدامصلررءيطانياأعنتماثإذا"،

منوستكون3ممينتشرونكيفوهناوراياما.(القلهةخليح)الخليحإلىوصولهاوسيعش!ق

منوالتخلصأولا،ألاثمثخشرماخذلدونالخليحفىالكهيرةالطمفنثتركزأنالحماقة

"ساكنا.هدفاالبريطانعةالسفنستكونذلك!ا!يماناصر،عليهايغمدالتىالمالارات

-الصدارةمركزفىنكونألاو!ىالضرورةحالةفى-للاكاعالصحيحالصكريثالمنهح

-تيرانمضا!بلكغيمالمصريونقامحيث-الألغامكاسحاتمنصعرةقوةوجودهو

قويةقواتقبلمنمدعمةاكغام،كسحولمهامللحراسةالقهةخليحفىلفرقاطاتوبضى

منإضافيةوقواتالأمريكيالسادسالأسطولمنمكونةالمتوسطالبحرشرقيفىرادعة

)85(..أخرىبحريةدولوفواتفواتنا

671Iمايو4Yفىال!ر!طانية،الدفاعوزارةقاللمنالموضوعةالترتيباتوتفصيل

،المتحدةالمملكةإلىطويقهافيكاثتالئى7س!أ4داهذه5فيكتوريوزالطالراثحاملةأولا:هى:

دنكانوWhitbyوتبىهمالرقاطتانهنلابالفكليوجدحيث،مالطةمنمقربةعىحجزت

Duncanري!البمفينةأنكما.ألغامكاسحاتستإلىلالإضافةhyl"جبلتركتالتي

هىأخرىسفبنةئدعهامالطةإلىايضاإعادتهاتمالمنحدةالمملكةإلىمتوجهةنواطارر

Rfaلينسرلا Lynessالمتوسطالبحرفيعلمجموعةتثمكيلالمحنملمنسمكونحثث

قبرصجنوبئحتجزأنيمكنوهذاالعجز.لممدومجموعةلرقاطاتوثلاثالفيكتوريوزتشمل

ذلك.الأمرتطليإذاالمنحدة،الولالاتاو،المتحدةالأممعملمجموعةفىكمساهمة

فىكانتالنىالمساءة،وسفنهاHermesهيرميسالطائراتحاملةالممويس،شر!يفىفي:

علمجموعةتشكيلالمحتملمنمميكونحيثغان،لىاحتجازهاتمسننافورة،بىطريقها

أنهعلى.النقصلسدوس!نوفرقاطثينهيرميسمنمكونةالأحمر،اللهحرشمالثىلحلتفمار

هذههثلفىطاثراتحاملةتصلأنعممكرياالمقبولغيرمنأنه:الاعتهارفىيؤخذأنبجب
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يمكنالتى،الأوسطالشرقفيR*انأرطرازالألغامكاسحاتمنصفرةكوةهنلا!ن:

.")6"(تثرانمضا!لنطهيردولثة!وةمنكجزءنشرها

من،البريطانيةالجويةالقواتبهتقو!أنمحتمللدوردراسةهنلاكانتكما

الجويةالقواتاستخدامنفيتموإن.)!8الموقفلتطورط!قاوكبرص،مالطةلي!وا!ها

هصرقلمنادعاءات"محىرداالبربطانيالوزراءمجلسجلساتإحدىفيالبريطلألية

ذلكوالأهريقيه،البريطانمهالطالراتقللمنجويا،غطاءاإممر!ليلهنعلمقدبألهوالأردن

A(,كر AL%.)

نفعللمإذاايضاأضاريوجدلكناخطار،يوجد*بثولهمحذراويلعمونتدخلثم

مننلخناسوفندعهالمنحنوإذاهاثل،لاثمكللهالناكيدسنندخلالمنحدهفالولاياتشدلا.

الهض":و!لسونفرد*،الممباسةهذهبريدلامناال!ضى+:فاثلااحدهموثدخلحممابانها

احتراحضدالوزراءلمجلسالغالبةالنظروجهةوكلألت".الدلمةالإعلقةهذهبريدلامنا

!ذهيانالمجلسولمحررطموحا.اكثرمخططاتهماتخفيفمحىوبراونويلسونواج!هر

Georgeطومسونجورج Thomson(6691-ا649)الأحهن!يةللشنونالدولةوزير

)98(.الأمريكييننظروثهاتمنليتحصواشنطنإلى

التعاونبدونمحتملةيخربناصرالإطاحة.أنترميالبريطانيةالنظروجهةكانتفقد

الحرببةالصفنمعلالتعاون(البريطانية)البحرية+عملتإذاأنهكما8)09(،للأمريكببنالكامل

191.لأكل!كونكدالمصريالفكلردخطرفإنالأمريكية

واضحةوافعةفهنلايريطلألبا،محىك!رااغمادهكانالأمريكيالجلألبناحبةومن

سنتوريونطرازمنالدلهاكا!منكميةاستبدلتريدكلألتإسرليلأنموداها:الدلالة

Centurionإسراليلواحتاجت!هـولضهـ"عتشيمتيندباباتهووأحدثكوىطرازمنبكمية

تقديم!ريدجونسونوكاندولار.مليون54إلى03بينمايتراوحمبلغإلىالصليةلهذه

Congressالكونجرسإلىللذهالييضطراندمنسئوليتهمحىإسرائيلإبىالمبلغهذا

مكشلىعداخماعفيالانفالىتموهكذا.الموضوعبنكشفوبلتالى،الاغمكلطلب

الأمنومستاثصرماكنمارارولررتالدفاعووزير،راس!دينالخارجيةوزيرحضرهالرليس

-ا)149هـلأهـول3ول،،كاا!!مانفيلدمئهايرالخاصوممثلهبلألدى،جورجملاالقومى

والحكومةالبريطلأليةالحكومةلهينتمتجارياتفاىطرعنلإسراليل1لمبلغتوليريتمان

)29(.الأمريكية

11لحهلتونجثمسقام6791عاموفى 87 - (1791 James Angelton-)

معلندنفياتصالاتبإجراء-الصلياتلثمؤونالأمريكيةالمركزبةالمخابراتإدارةوكيل

الهر!طانعةالخطةأووا!كلعىإسرانبلحصولغهاننحالبريطلألبة،المخابراتإدارة

عامالمصريالطيرانضدالبريطانبةالقلنناتبهقامتالذيالاستراتيجىالجويللضرلي

569iالعموش!)39(.فيالطوانقواتنزولقبل،المصريالطيرإنلتدميرمحاولةفى
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Ezraوايزمانصراوكان Weizman169-1)589ثيلىالإسرالطثرانقاند l)

791عام!صلياتمديراأصهحالذي I,مذكراتهفيوقالالهريطانية،الخطةاسلكمالذيهو

تولىوقدعثها.رجالهويدربنفاصيلهاويتمثلكهاويحلمالخطةمعييشكانلممنواتإنه

)49(.المستجدةالأوضاعلملاءمةنرتيبهامهمةممماءيهمنءدمع

اس!مرار"الأمريكدلهن:معطومسونجورجلهالوصلالد!الاتفاقلهينوداهموكان

المرورحريةلمبدأ-المممتطاع-!تدركيردعمإعلاءاجلمنالمتحدةالأمملدىالصل

اوضحوافالفرنمميونبر!طانيا،همماعيتنعحأنالمحنملكرمنكان*)59(.المضا!خكل

الأمن،مجلساجتماععارضواوحتىبل،المتحدةالأممخكلللصلداعايرونلابأنهم

9ديجولشارلالفرنسالرئسواقترح )'o Charles Do Gaulleيجبأنه9691(-ا

مئمكلةحلويحاولوا6وفرنساول!يطانياالسوفيتىوالانحادالمتحدةالولاياتمملكويجتمعأن

الذيالدعمذلدحياد.إلىتحولقدلإسرانيلالتعلثديفرنسادعمكانوقد.الأوسطالفمر!

أجلمنليليينللإسرالمطلوبةالممما!ةتقديمشالفرنسيونفتو!ف.الضبدايةمنذ3لطتضا

أجهزتهاهطمفي،الفرنسيةالأسلحةمحىاغمادهاأيضاإسرثيلوملت.النوويماثمروعهم

ويربطانيا)69(.المتحدةالولاياتهنذل!وعوضتالصكرية،

كمانماما،واضحاالسوفيتيالانحادمو!فكانالفرنسىالافتراحإزاءحال،أبةمحى

0191كوسيجينأليكممىالسوفيتيالوزراءرئيسرسالةفيجاء Alexei Kosygin-

فإنالسوفيئية،الحكومةتصلالتىللمطوماتطهقا+:فيهاجاءالبريطلألىلنظثر؟0891(

وسورياوإسرائبلحدودعىجدامنوترةظروففىالصكريالمو!فتصطإسرائيلدولة

الأحمقالصهذاترتكبإسراليلأنالحاليةالظروفظلفىأنهنفهمنحنج.ع.م....

Greatظيمةصففةمحىاغمادا Dealيخللفانبمكنلاامروهوالبريظانهةالحكومةمع

تجاوزعىتجاسرتلماالتشج!عىتحصللهأنهاتشكلإسرائيللكنلمفإذااتمان.عيه

تلكفيلوضعباثمانحكومتكمموفصالخارجيةوزيربراونالمميدتحدثغدماالحد.

وتمنتمسلعنزاعحدوثإمكلأليةبشانكبيرلهشكل!الفةكلألتالضىبريطلألياأنأكدالمنطكة

لممارسةالسوفيئىالانحادفينظيرهال!يطانىالخارجبةوزيردعاوفلمنغه.إجراءاتخاذ

لالكنهء..النفسضبطيويدالسوفيتىالانحادإنأ!ضا.النفسضهطنحوالمشالههتأئثره

طلطعةذاتليتخذونهاالتىالإجراءاتالصلطة.للدولالفمرجمةثالمصالحالضرريالحالىيرضى

6بالعدوانإسراثيلبداتعمكريا.وإذانزاعايريدونولا...النفسضلطويظهرون...دفاعة

")79(.الصوانهذاضحاياللهلدانالمساءةسنثدمنحنعندنذ

علىإ.لناالخطا...أوالصوابمناقشةليسهناضضى":ثاللاويلسونهارولدفرد

تطورلمنعالجهدكللبذلواضحواجبمناكلوامامأسمشللبحثماثمتركةارضية

رحبناالسلهب...لهذا.العالمفيالطمىالقوى!نخطيرتحدإلىيؤديأن!مكنالذيالوضع

بلينبالتشاوروذل!،المتحدةالأممسياىفيهذا!تمأنوبجيالفرنسدة...الحكومةبا!ترأح

السوفيلىالمندوبولخويلكلراع،Iهذالبولعىأشحلصوأناهنلا...الداثمدنمندولهدنا

ص+)89(.وال!ريطانيوالأمريكىالفرنسىنظرانهمعماثماوراتفىليدخلالمتحدةالأمملدىالدائم
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تحدلمممياسةلهاكلألتلعنها،التىاكلدوارهذهخكلبريطلأليا،أنذكرهيجدرومما

المرورحقليليةالإسرالسفنتطيتسو!ةإلىالوصولنناثمدلينما"الإطصعلىغها

طري!صيكونانالمفضلمن)دولىإعلانوكذاالقبة!خلعتيرانمضا!خكلال!رئ

الهحرسة(البلادمنكهيرىدقبلمنيكونزل!حدوثءمحالةفىأو...الأمنمجلس

يكونأنتحاولأنالمتحدةللمملكةكالنعمثةالمقولكرفمن،المياههذهفىالملاحةبحرية

(كندا)001ثإنثسبيولهذا"!)99(،الإعلانهذاهكلتنطيمفيحتىالصدارةمركزلها

الأمنلمجلسالأخيرلأجنماعإلىالدصةطلي!ى-غانياية-قامتااللتانهماوالدنمارك

الذيالرض!منالرغمعلى"بريطانيالسياسةموكداالكنديالوزراءرئيسرفىوجاء")101(.

مواصلةعبنايجبانهمنيفىمحىفأنا،الأمنبمطسإجراءلانخاذمحاولتداثهفو!ل!

المنحدةالأممخارجعللايالمتصة.الأممسثالىفىحلعلىالحصولأجلمنالكفاح

201(.)+تفاديهاأوحلهايصعبأكبرمفماكلخلقفيعواقبهلهسيكون

المتحدةالأممطر!شالصلمممألةفى-أخرىنظووجهةلإسر!يلكانأنهعلى

91ايلانأثاخارجيتهاوزيرلخصها- V4 -)6691 Abba Eban)رنسمعلقانهخكل

!تصرفنشأتالحقيقةفيالشكلة+:قالحيث،6791مايو42فيبريطلأليا،وزراء

بذلديقصد)التاريخفىمدوياصداهسيظلخطأللمصريثنكمنحهالماضىالأسبوعيوثانت

يعطلمالعامالأمين(.مميناءمنالدوليةالالوارئقواتسحيمصرلطلييوثانتاستجالة

للاتحادمميتيحأنهكماسنواتعشرأعمالألغىدقان!عشروفيفرصةالإسراليليةالحكومة

حلأيبتوفوبذلكالفيتوحقاممتخدامالأمنمجلسعىالموضوعصضغدالسوفيتي

")301(.للموضوع

كاقمهماأنهبىالبريطانيةالعمياهمةلكهانتهاجفىالممبييرجعحال،ايةوعى

تاخذأنوعهها،الصبيةالبلاررفىاساصااكتصاديةفمصالحهاإسراليلمع!ريطانياتعاطف

)".؟(.المصالحهذهالاغبارفي

بالنسلهةالحساسيةغايةفيأه!بينتواننأنوريطلألهيامحىكان6791،عاموفي

وخصوصاثيه!مصالحهاالاحتفاظمع،الأوسطالفمرقفىقواءهاإخلاءلأمامهالها،

مصالحهاويقوضالبريطلألي،الاسمحابعمليةسثفسدحرليواندلاعا!تصادية.مصالحها

كالنفط،الأوسطالشر!لىثماملةاكتصاديةمصالحفلديهاأيضا)501(،واكتصاد!ةالسياممية

منعلفأيوجوا...لهحراوالمرور،الصبيةالهلدانفيالاسترلينىالجنههوقوة،والتجارة

حالةفيأيضاستظهروالتى)التالثةالمخاطرتتحملسوفالص!ثة،الطاوةإئارةشأنه

..:(جماحهايهـلحأندونلعمباسئهاج.ع.م.مواصلة

الفديالمحيطإلىلحرابريطانياوصولأنمنعيهبترتبوماالسوش!،قناةإغص10

كقاعدةأفريقعاجنول!علىرريطانيااغمادزيادةإلىسونديوهذا5Caالرأسطروص

الصبثة.الهلدانجم!فيواله!هوطالطثرانحقوقوخسارة،دكمة
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لنلهريطانياأنالنئانحستكون6الصبيالخليحدولفيالحقررهذهفقدتولو

توكياتطيهامالمواكصى،الأوسطالثمرقإلىه،*ءع!)601(السنتوطر!استخدامتستطيع

الحق.هذا(مسنحيلىنقريلاأمروهو)والهند

الصلطلهلادجنوبليبريطانيامهمةتجكلفيها،مرضلطجمرنتالح،هنارونكونان!مكن2.

ص!لة.أكثر

)701(.كبيرضرإلىليهيالييريطانياوضعسيتصض3.

91-61)الإسرائيلىالصوزيرا،!+Allonآللونيجالذكرغدهاولذا

المنحدةالمملكةبهتقومانجازأنجحإن"هادو:مايكلألهيلطل!فيالبريطانيللممفير6791(

يمكنذلك...المصريةالهجوميةالنوايامنالإسرثيليةالمخاوفبضعىالفضاءهو

عدوانأيبأنوبريطانياالأمريكيةالمنحدةالولاباتمنكلتطنأنطر!صفقطتحقيقه

الممفيرفردنفممهما".المتحدةوالمملكةالمتحدةالولاياتضدءواناسيقبرإسرانيلضد

Heالسئحثليطلب"با.له:بقولهالبريطلألى was asking for the moon،ماأفضلوأن

لنالهالنسلهةصعهةمسألةبطمكماوالذيالثلائىالإعلان!نودتوكيدإعادةهويتوقعهأن!مكن

801(.)بريطلاليا(!ا

لاأنناحقيقةهناك":بقولهالموثصبريطلألياخارجيةوزيرلراونجورجولخص

هنلاكانإذاكليا...،سلبيينبقيناإأالذكرالسابقةالأضراركلأوبضنتجنبأنيمكن

فىلإسراليلمويد!نالأحولكلفىسنكون-خارجهبقينالوحتى-مصريليليإسرنزاع

1(.0الصلي")9نظر

خاتمة:

Iيونيو5فى،الستةالأيامحرل!اندلاعحتىالثحديلطواننها!ةمنذ I i I Vئمتص

ولموسلامتها.إسرانيللقاءالمطلقلريطانيابالمزامتميزتصداقة!تةوررءيطائياإسراليل

النزاعفيالإسرائيليالموقفتأييدشملبل،فحسبلالأسلحةإسرائيلبإمدادلريطلأليالكئف

)011(.الدوليةوالمنندياتالمنحدةالأممفىئيليالإسر-الصبي

اسئخدمهالذيالوصفهو-الرومى"+الدرراصطيادلخطةالدوليالتخطيطكان

فيهله!المقررللدورلثليالإسرالتنفيذكانكما-دهقا،الناصرجمدوصففيجونعمون

نمسالذيالفخإلىماثسالناصرعمدأنفيش!هنلافلس،الكفاءةمنعاليةدرجةعى

فط)111(.لوكعلاصطياده

حتىلإسر،لثل،بالنسبةنعمبدامقدلاكانالممويم!،فل،الخمسيناتفيالناصرلحد

الزعماءأكثرنداءاتلكبيةرفضفقد،أولو!اتهفالمةادنىفيإسراليلوضعالحرلي،لك!إثر

هددتالتىالمنطقةليالمياهحفوق!ضثةليإسر!ليل،معثوربةلمجابهةالمنطرفبن*8

المعسكر-انشقاقبمم!بحرب،وذلدبلابالحلنصححيثالشينات،اواللفىالحربلناثموب

رنجةفلهلمنيكنلمإسرأثثل،معالحرليمممالةفىالنس!ى،الاغد"هذاإنجقيقةالصلى،

أزرنحلنعإنهنصريحانهمنواضحاكانفقدبها.للاغرافأومعهاسلامكامةناحيئهمن
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بدولةيغرفأنالدا!مكنلاوبأنهالمممتفيل،فيحنملةإسرثبلمعالصكر!ةالمواجهة

سهثلفطىإسركيل،لتحطماهدافألهاعىأعالهمنالطيدالناصرعيدبررفكدإسرانيل،

."(+)2الصهيونيةمنالتخلصنحوخطوةاليمنتحريراق*6291عامفىقال:المثال

مصرتواثههمااستغكلنمحيث،الدولىالمخططتنفيذرقتهو6791عاموكان

،ميسرةبثمرو،الأمريكىال!محمبيعاتوتوقفأليمن،حرلي!سهياقتصادبةشاكلمن

ولم،العالىالممدليها!ماالتنميةمئمروعاتعىهاللةميالغمنمصرصرفنهماهذاو!ق

.المشروعاتلهذهالمنتظرةالفولدعلىليحصلثقدتكن

691مارسشهرفىأنه،الأمريكيةالوثان!وتظهر V،أنوشكعىإسرأئيلكلألت

فيالموقفتفجيرالصليةهذهأئرمنويكونسوريا،جنوليلاحتكلواسعةبصليةتكوم

مايوليالمصربةالجىشتحركاثودكن،ادصةلك!تتحمقدمودكنكده.الأوسطأداثمرر

61!وم،إسراليلفيالسابقين.الحربأركانلرؤساءاجتماعوفىأكلر.لفرصةجاع!6791

79ديانمونمىالدفاعوزيركان،%679مايو 116-w )V Moshe Dayan%)أحديوصفه

رأيهفيهىالناصرلبدالتالثةالخطوةبأنتن!أكدفيه،ماثمتركاالسالقثنالأركانرؤساء

6791مايو17يومجزثيةتبئةاجراءاتاتخاذإممرأنيلوقررت.تيرانمضا!إغص

خلثحإغصقرارإعلانمنيومونجملذل!وككمايو،91يومكلثةش!طإلىتحولت

الطهة)113(.

ررءيطانعاراحت":مذهل"إسراثيليبنصرانتهتالتييونيوحرليليحال،ايةمحى

خكل،5691عامففى"البريطانيةالمصالحعىالنصرهذاأضرارهنتحدالنيالسبلنسلك

شديدةكراهيةوتحملناإسرليلجلألبعدص)لريطئيا(اخذناوإسرثيلالصببينالحرب

الاختفاءسياسةاتلاعوبسبب،بالغضررمنالسباممىوضغاوعلألى،الصبيةالبلدانفى

رالع،نحوعىبسرعةتعافمنا،ممكنصأ*إليالممافرالسياسىالتدخلصوالبط

الماضيةغمرالإحدىالسنواتخكلكبير،حدبىالمنطتةلياكتصاديةمصالحناوتوست

إلىالللفالىالعامالفعلرد!ينمامتفاوتةولأسبالي6799وفي.ضيمةفواندوحنتت

هذاسهيوقد،توصفلالدرجةالإسراليليللجلأسكليةمنحلأرينأصهحناج.ع.م.سياسات

569Iعاميمنكمفي.الصلةالهلدانفيلوضغابلأكاضررا A %t 7 j I:الممكنمنكان

ولرض،إسرالبلانهزمتإذاللخطروالاالتصادية،والسياسية،الوطنيةمصالحنانتصضأن

ونحنالحثادعىالوقوفلنابالنممبةالصصمنكانأيضا،الصبيالعالمبكلىههمنتهناصر

وحودها،لتأمينلحجهودها،!درتها،علىلرهنتالآنإسرثيللكننسمحق.إسرأليلنرى

الأمريكىالد!لوماسيوكالدعمتعران،مضا!خكلالمرورفيحقهاثلأليةمرةوضمنت

كانسواءالمعمتقب!،فىالحقوىلك!يهددحقيكيخطرهنلايطالأمور،لمهذهلىلإسركيل

.(I,")"لاأمسلاماتفاقيةهنلا

يدعلابماأئلقتحيثللريطانيا،كاشمبةكارثيةكلألت11%-7يونيوحرلطنتانحانإلا

علىالمحاضةعىقادرةيخوكانتوانها،الأوسطالشرقفيلريطلألياعجزللش!مجالا

الغرضلهذاأنشلتالتىالتحتيةوالينيةالقواءعىالواسعالإلفاقمنالرغمعىالس!
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الحربط،يطبيالونالنفطلطعمنعفيأخفقالصكريال!واجدهذافإنذل!على!وهلعط.

البريطلأليةللسياسةالأساسيالهدفيضمنلمالأوسطألاثموقفيالصكريالتواجدأنوت!جن

سورياقطت6791يونيو6ففىوو.يطانيا)15؟(.إلىللنفطالمجانىوالمرورالإشاجوهىفبه

وفى(بترولنالالةايةتحميلاوالهترولفمحنوكفوقررثلريطانيامعالد!لوماسثةعلافتها

قررتيونبو7وفيبريطانيا،إليالبترولتصديروقفالكوبتحكومةأعنتاليومنفس

إليوموفيلريطانيا،إلىليبيامو)نئجم!منتصديرهوهنعاليترولضخوثصليبياحكومة

جميعهثاطعةلهم!يانفىالليلهيةوالمطاراتالموانئكافةفي،اللثلثونالصالأمحنالتالى

اللحرينقررتيونيو7وفيوخدهتها.تزويدهاصوامتناعهمالبريطانيةوالطاثراتالبواخر

ادئوارقاميونيو17ولىبريطانيا،إدىوخاصةالبترولنمحنعلثاتجم!و!وقطر

ووفععدن،ميناءفىبالوفودالسفننزويدمحطةنمدالنيالبنرولأنابييكعمفالكلور

نا!لها)6؟1(.شحناتوإفراغالبريطانيةالعمفنخدمةالميناءعمالرفض*الانفجار

للهريطانبةييسلعجم!مفاطعة،6791يونيو13فيالسودأنية،الحكومةقررتكما

أرصدتهاجميعالصاقسحهثيونيو22وفىلهريطانيا،معالتجاريةالصلياتجميعووقف

؟(.)17اخرىدولبنو!فىيداعهاولموالأمريكثه،البريطانثةالبنودمنلعفاوود

أهمها:أسبابةلصذل!وكان،إبرانناحيةاهتعامهابريطلألباوجهتالوفتذلدفي

فهى-الاستراتيجيةوأهميتها،والمدنيةالصكريةللرحلاتالجويمجالهاواستخدامنفطها،"

الحلية،الأزمةابرزتهاالتي-لهيةالكلوالهلدانالسوفيتيالائحادبينمانعاتاثمكلتركيامع

أن)بريطانيا(...صلحناومن.الصبيةالدولفىالحاليةلهالاضطراباتمقارنةاستكرارهاأيضا

عثهاالحفاظاسنطاكأالنيالعقاتلل!المغدلينالوبهعموصولةايرانعلاثةنبفي

دانمالهنظرفالاثماه6لى...الايرالنفط6ليلإسرمنعلمنععثهاالضصولمنلهالرغم،الآنحتى

بمماءنافسوفبكئير.أفضلالئوريينيخرلطالكلبالزعاءوع!اتهالثورسن،للصبكطو

ورغبتنا،بلدانهمنحوالصديقةمشاصناشبانطهاعهالمقدلينالكلبالزعماءيبلغأنفى

10.")"الطويلالمدىعلىالود!ةالعقاتإلهتاءفى

منالالسحاببريطانياتررتالاسترلينى،قيمةثئخفاض6891عامبدالةوفى

)911(.الأوسطالالمرق

،6791حربعىالسالهقةالسنواتطولجاهدةإليهستمالبريطانياتحققوهكذا

إسرانيل.وانتصار،الصكريةمصرقوةوضنا6الناصرعدهزيمةطا
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ال!واممثى

.(6891أ-619)الفنرةفىا!مريكىالمدفا!الذبر\.

619كنيديثونالأمريكيالرليسمممتشارمساص2. ( John Kennedy-639اt،)ومسئائمار

639ثونسونلينلرنالأمر!كىالرليسعهدفىالقوميالأمن ( Lyndon Johnsonا-

.)9691

جونسون.عهد!ى-كومرلروبرتالساثق-القومىالأمنوهشاثمار،كنيديمستشاريكبير3.

.4McNamara ، Robert , . Britain , Nasser and the outbreak of the Six Day

،(00024.,) Oct+35"ه.story, volأWar" , Journal of Contempora H

961.05

إلىسعىالذيالإ!نهذاإصدارفىالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعوالرنسابريطانياشاركت.ه

إلىالأسلحةتوريدعلياتمنلالحدالئلاثالدولمنثتعهدالأوسطالشرقفيالهلرءدعم

انظر:نميمز.دونالأوسطالشرلىدرللكلاكليمىالئكاملوناببدالمنطفة،

رأ!/د:مراثعة،غنيممصطفىمحمد:ئرحمة،الأوسطالائمررفىوالسلامأمريكاتائ!يرحى،دان

6(39،الشروقدار)،\طالحميد،جمد 1 i71ص.

,McNamara.،أ6. op. c

McNamara , Robert , Britain , Nasser and the balance of power in the . V

Middle East 5291 - 6791 , from the Egyptian Revolution to the Six Day

3, National University of Ireland , Maynooth , (Frank Cass ,London،*

.O",)3002, introductionهـPortland،

.8.Ibid

لريطانيافىالمحافظينالنواليمجموعةرليسوهو،يهوديأصلمنتنحدرلأسرةايمريينتمى9.

التيالضظقوىابرزالمثموعةنلكوكانته.السوش!نوابمعموعة"باسماشنهرواالذين

أشر:".بالسوشىنلحقلندنان.شعارهاوكانالميمنةثورأ!اب!ىللعملتحركت

مركز:الفاهرة)9،ط،جا6الغليانسنوات:6791سنة،الثلاثينحرلي،هيكلحسنينمحمد

Iوالنشر،للنرثمةلأهراما 9 A A،)665.ص

.1.PublicRecord Office, PREM7923/11 -09868,( Notes on Middle East

ry forأ!ry Under Secreولster by Julian Amery , Parliamenآsent to Prime Min

5891.,.War), private, 8 Sept

أ"ا11..4

12.Relations: UK: British!اك.P.R,.O FO 211091/371 - 52987 , ( Politi

6691,Policy Towards UAR.) , Confidentia1 " SMay

IV-هـ.(ble Publicityاول!.P .R ,.O FO 211091/371 - 52987 , ( Egypt : Unattrib

6691..Confidential . 24 March

http://www.al-maktabeh.com



316

19..Ibid؟

،1/5691%77/1501،ممر!،بمصبريالقايممملئات-اليريط!ليةالخارجية15.وثالق 1 / Yع.ل.

.117ص،السابقالمرثع،هيكل:شنقلا

16.ننسه0

221.صالسا!ق،العرحع،هيكل:شنقلا.-.ل615/2401الررءيطانيةالخارثيةا.ونالق7

الكود(6بواشنطنالمصر!ةللسفارةالصحفية)النقاريرملف:،المصريةالخارحيةلذارة.وثائقا8

32161الأرشينى: - . . VA.،2جا30،2/7/13:الملفرقم،املف1،.7.ر4محفظة،

الأوسط"الفمرقفىسباستلا"4-،5691نوفمبر!2كاركا45،رفمالأسهوعىالصحفى)النفرير

3(.ص

المنحدةالصمةالعمهوريةمعوداخلهةلولثةصحافة:و)علامصحافة)ملف:الساثق،99.المصلر

:لاثمأن)2،رقمملف39رتممحنظة411،51رفمملف،.63105-.578الأرشينى؟الكود(،

1(.649ارونيهاكتاريخخوروشوف،زيارةحولالفاهرةفىالآمممةالدلموماسيةالأوساطراي

..P .R .O , FO 809015/371 - 10308 , ( Alleged Plots Against President. r

0691.,05amen ،" ry Question . 92 FeآNasser ) ، Pa l

P.215.لأ .R .O , FO 211091/371 - 52987 , ( Record of some observations

،.10Feb،ةSir .G Middleton , on various aspects of UAR policy) , Secre

6691."

P.,(اه!22.+أ .R .O , FO 211091/371 - 52987 , Planning Committee

6691.towards the UAR) , Secret, 8 July

عنبواشنطنالمصريةللسفلرةألصحفية)التفاهـبرملف:المصر!ة،ألخارثيةلزارة23.وئالق

.-5oVA:الأرشيفيألكودمصر(، tI IY1/:1/رفمملف،هnY rY،66ملف681رقممحفظة

.5711اغمطس5بتاريح

الكود64ج(مختلفةبواثمنطن،ال!صر!ةللسفارةالسياسية)الئفاريرملف:،السابق24.المصلر

فىتحريرا3،ملف967رقممحفظة4،ج732/81/3رقم:ملف،.01141-هـ.78الأرشيفى:

05.".!،ع211091/3710-52987.،!ء!275.!،ل،26691.
حدا.سري1158،فلراور2

-..78:الأرشيفيالكود(،6جو)علامصحافةلرنسااملف:،المصريةالخارثيةوزارة26.وئلأيق

.6591سبئمهر16فىنحريرا3،ملف441رثممحفظة6،ج151/517رنمملف،607945

هزيمة6791(،عامالملرعةالرايعةالنرتةمنالملرعالئالثاللواءاركان)وئيسالمعلولط27.طه

الهكل،دارمؤسممة)القاهرة:،جاالاسشزاف،حرللاحنىالنكسةمناسراروحقالريونيو:

414)AA16صص r'-.l

.P.R .O , FO 125423/371 - 87774 , ( Subversive activities in EgyptA('.:

"alleged plot to assassinate President Nasser) , JE 1/9101 , Confidential

5791.,26July
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الأهراممركز:القاهرة)1،طالالفعار،:6791سنة،لثحلينحرلي،هيكلحسنين92.محمد

821.ص(،\.11والثشر،للنرجمة

الطليعةدار:بيروت)،الاستنزافحر*ومحى6791نكسة(سبابعلىاضواء،هويديأمين030

.62ص6أول(،7591والنشر،للط!اعة

P.:3.أ .R .O , PREM 414/13 - 88252 , ( Relations between UK and Israel

Records of separate - discussions between Prime Minister and US

Governor Harriman , Prime Minister Eshkof of Israel , Representatives of

6591.,22.UARNational Assembly and Mrs. Golda Meir), Secret, Sept

.32.P .R .O , 5! 211091/371 - 52987 , (Record of some observations by

،01.Sir.G Middleton, on various aspects ofUAR policy), Secret, Feb

6691.
Blackwell , Stephen , . Pursuing Nasser : The Macmillan Government. rY

,and the management of British policy towards the Middle East cold war

19.-09-5791.63"9 !, April4002,40751, Issue3، pp

331ص،الغليانسنوات،34.هيكل 323،Ua.

الآرشيفى:الكود(،3ج5891ل!هنانثىالحالة)ملف:،المصريةالخارثيةوزارة35.وئاممق

04128 - *OVA.،يلاغ)يشان2،ملف596رقممحنظة3،جلمه3701/044رقم:ملف:

موسكوثدا،سر!(،الداخليةلمهنانشنونفىئثلنراوالمنحدةالولاياثندخلخططصتاسوكالة

.24/7/5891في

الكود4،ج(مخثلفة،بواشنطنالمصريةللسفارةالسياسية)التفاريرهلف:السالق،المصدر360

:بشان)3،ملف967رتمهحنظة4،ج732/81/3رتم:ملف،011415-..78الأرشيفى:

.5891مارس2كاريح(،ج.ع.ممنأمريكالموقفئحليل

Blackwell.ةأ،37001905 , op. c

،،.38.P .R .O , PREM 0024/11 88223 , Secret , ( Record of meeting held

(.589127,01.oN Downing Street at 12 Noon , on July

.935891.,.P..R .O, PREM7923/11-09868,01 Sept

04.an.Amery ofآ.P .R .O , PREM 2376/11 - 09868 , ( Account by Mr. Jul

interview between Mr. .R Churchill and Mr. Ben Gurion about situation in

5891.,25Middl! East ) ، July

1Blackwell , op. cit. ، 009805 t

2t157ا-56صصالظيان،سنوات،.هيكل.

مخنلفة،بواشنطنالمصريةللسفارةالسياسية)التقاريرملف:،المصريةالخارثيةوزارة43.وئانق

9.4..-78الآرشيفي:الكود3،ج( t I I،ملف967رقممحفظة3،ج732/1؟/3:رقمملف

.5791مارس81فيئحريرا،2
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وقد،والسودانمصركينالحدودوور+!طانثامصر!ن9918عامالثنانيالحكمانفاتيةf.حللت4

المصرة،الحدودداخلحلاليمئلث!ئعوعليهالمصرشمالا22عىضدلرةمنالمناطقضمت

لجدارةنابعححطيمثلثوجعلالهركميالاحنكلعاد2591عاملىاصامئحعة-ولكن

أيظر:للفاهرة.منهللخرطومكر-لألهالسودألية

tt*ه!ه/ه58وله5ههه/ه*ه!مهه48وله5ه/ه"Bه/ه8Dمهه! : /ar. wikipedia. ora/wikl"

7A%5لمه"*ه!"وله8 D5/5!*ه4ه/ه5ه/ه

92 5 0y / 6 / V.

الأرثميفي:لكود(،واثمنطنفىالممفيرالسيدمفاحت)ملفةالمصر!ة،الخارحيةوزارة4.وثالق5

18رفممحنظة81،13//732رنمملف،.60194-.78. 6، A1j IVAهارس

4دا.سري589،1

حوضدرلمنىدصنيابة-الاسنعماريةلصفنها-ال!ريطثبةالحكومة(ازمئهاانفانية46.ص

لنبلمياهمنمصرلحصةالحوضدولإفرارنضمنالمصر!ةالحكومةمع9291عامفىالنيل

.وروافدهلنهرمحىثديدةمشروعاتأللولهذهألشاءحالةنىألاغراضفيالحقلممصروان

1هلظر:

a.مهه!"ه/ه7!ه5ه/هممه/ه9Dوله4ه/ه8Dول*ه7*ه95*هسلأ5/ه ora/wikiآ.ra//:otth wikioed

85D%/3ه/ه*ه8ه/ههB85/59"ه"!وله"9!ه5ه/همهه/ه95ه/ه2وله!ه/هول7*ه!ه/ه

9Dه/%5/5"ه/ه8Dوله7A*ه!*ه7ه/ه0م!/ه7ه/ه0*ه4ه/ه9Dه/ه68ه/ه90ها8"ه/ه9Dه/ه48

9294

.054-993صص،الظيانسنواث،هيكل

FO 157827/371 - 25088 , Confidential , ( from Foreign Office,ه."ة.!

6191,9to United Kingdom Delegation to .N AT. .O Paris , October.

638.ص،السابقالمرثع،هيكل

.656صا،نشه

".P .R .O , FO 174482/371 - 7297$ , Confidential , British Embassy

6491.,18.Cairo, Septا

.P..R .O , FO,52987-211091/371 Confidential, ( Anglo / .U.AR
6691.,12.relation), Aug

-.578الأرشيفى:الكود(،6جوإ-صحافةفرنمما)ملف:6المصريةالخارجيةوزارةوئائق

6179t44115/75مرقملف I4رقممحفظة6،جr A64 It،(اكداءاالصعفيةالتفارير

.6591اغسطس11فىنحريرا(،6591أغمطس11إلىاغسطس5من

.P .R .O , FCO 79/46 - 40856 , Secret , ( publicity on Egyptian use of

son' gas 6791 in Yemen) , from Mr. .F Cooper , .C .M ,.G Ministry ofأه

6791,,02.Defence, Jan
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663.667-صالسالق،المرثع،هيكل55.

6*.P..R .O, PREM,414/13-88252, Secret,( Record of a conversation

.betweenthe Prime Minister and the Prime Minister of Israel . Mr

6591.,91Eshkol , at 01 Downing Street on march

.P.R .O , FO 211091/371 - ,52987 Secret, Jan. ,27 ..6691 ov

جمهورية،الخارجيةJرةور8391،-6391اكريفيةالوحدةمنظمةوبباناتونوصيات58.فرارات

85.86-صص8591،،الصبيةمصر

calأه950 studies department and ProfessorآGat , Moshe-( Head of the polit

story at Bar- Ilan University , Israel ) ، ' Britain on the Eve ofأModern H

the Six Day War : The British effort to end the Egyptian Blockade on

"4002International Affairs , Spring!اthe Straits of Tiran " , Review

07هـ3،.593.0 l 3. , Issu

06.P..R .O, FO291573/371-25088, Secret, (Anglo- American talks

6191,ddle East) , AprilآMولآon policy

P.:6.أ .R .O , PREM 13/ 414 - 88252 , ( Relations between UK and Israel

Records of separate - discussions between Prime Minister and US

Governor Harriman , Prime Minister Eshkol of Israel , Representatives of

6591.,22.UARNational Assembly and Mrs. Golda Meir), Secret, Sept

2Moshe , op. cit.، -593.pp -693. l

(.63.P .R .O , FO 186426/371 - 72987 , Secret , (UK Policy in Middle East

6691.,92Mr. Stewart to Mr. Hadow ( Tel Aviv) , March"

.P .R .O , CAB 59/164 - 08555 ، Secret , Note of a meeting between the.% I

at،حا+Prime Minister , the Foreign Secre ! ry and the Defence Secre

6791.,2305 01 Downing Street, on Mayول

65:.P .R .O , PREM 414/13 - 88252 ، ( Relations between UK and Is ،el

Records of separate - discussions between Prime Minister and US

Governor Harriman , Prime Minister Eshkol of Israel , Representatives

"223.(, Secret, Septأهـولof UAR National Assembly and Mrs. Golda

6591..

الأرشيفى:الكودأ(،جإسرانيلمعلريطائياعقات)ملف:،المصريةالخارحيةوزارة66.وثالق

زيارةشتفر!ر)هملف94رفممحفظةأ،ج،/13:217الملفرئم.،5048564

إلى25/2/6491منالفئرةفىولريطانيا،البنلوكصلدولإسرليلخارجيةوزيرةمانيرجولدا

13/3/6491).
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:.67n UK and Israelى!!.P .R .O , PREM 414/13 - 88252 , ( Relations

3scussions between Prime Minister andUآRecords of sepa ، e - d

51ativesحهster Eshkol, of Israel , RepresenأGovernor Harriman , Prime Min

.65912،2.UAR National Assembly and Mrs. Golda Meir) , Secret, Sept

P.53ث!اهـ68. .R .O , CAB 42/128 , Secret , Conclusions of a meeting

6791.1,binet held on Juneء،

:.96.P .R .O , PREM 414/13 - 88252 , ( Relations between UK and Israel

Records of separate - discussions between Prime Minister and US

se7Governorتاحأ Harriman , Prime Minister Eshkol of Israel , Represen

،22(3., Secret,ول!.tpeSof UAR National Assembly and Mrs. Golda

.6591!

n.7.لأ،5 , Nasser and the outbreak of the Sixحأ.McNamara , Robert , " Bri

622.054',rيالا

!وليو9،الطد6لمةم!ا"،الصهيوفبةالصيةالمعاكهة8،غالىبطرس7.بطرسا

.1ص6791،

Brown , George , In my way , (Harmondsworth , )7191 , .p ..136 Vr

A-صصالسابيق،المرثع،غالي73.لهطرس V.

السبت!ومالمشودةالثحطقالعلسةمض!طة)ملف:يولرو،ثورةفيالحرمةوصؤارة74.وثثق

،.765-..8193:الأرشيفىالكود،6791دالسم!هر4الناريخ(،6791يونيو3المرانق

العريدةم.،ع.ج.3،الرف-9كلالوحدةرمز-2قطاع-15ملف-392ر2محفظة

.91الطد،الأمةمعلسئعمم،الرسمية

.13-51صص،السابقالمرثع،غالى75.طرس

:.76b - Israeli disputeحمه),.P .R .O , PREM 1618/13 - ,88343 Secret

situation following closure of Straits of Tiran. Part ).2 , Annex B , Noe

.A The Right of innocent passage,مبم!e،هon legal.

.P .R .O , CAB ,42/128 Secret , Conclusions of a meeting of the Cabinet. VV

6791.23,on mayهـheld at 01 Downing Street

onalهـالأ.87 relations atهمخAss،3. nt Professor of Internat)حأ-ءول,Barak

:HebrewUniversity of Jerusalem ) ، " Between reality and secrecy

-5691,Israel' s freedom of navigation through the Straits of Tira8n

657.0.4.) Autumn,,)7002 p6791'16.1"ول, Middle East Journal, vo

97..P .R .O , CAB 128/ 42 , Secret, Conclusions of a meeting of the Cabinet

6791.23,held at 01 Downing Street, on Mayhttp://www.al-maktabeh.com
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08.lic- Israeli crisis؟.P .R .O , CAB 59/164-، Secet، ( United Arab Repu

6791 use of the Gulf Aqaba ) , Note of meeting between The Prime

23ryء , Mayحأry and the Foreign SecreحأMinister , The Defence Secre

7.691-

Castle،88491.ء)أ , Barbara , The Castle Diaries , 6491 - 07 , ( London 0258-".
.821401.

83.26.P .R .O , PREM 1618/13 , Crawford ( !ahrain ) - FO, 356-on, May

6791.،

P..R.791,ولaلأ84.،27 .O , PREM 1618/13 , Arthur ( Kuwait) to FO , no

،679.،

P.855.ول .R .O , CAB 42/128 , Conclusions of a meeting of the Cabinet held

6791.25,ayول،

.P .R .O , CAB 59/164 - ,08555 Secret, Annex , Near East Crisis: Naval. Al

الملحق.انظر.5!ء!هع

.P .R .O , CAB /164 59 - 08555 , Secret , Ministry of Defence to Prime. Av

6791.,24Minister, May

4"!.88.P .R .O , CAB 42/128 , Secret , Conclusions of a meeting of

Cabinetأ".6791 held on June

9McNamara , Robert , " Britain , Nasser and the outbreak of the Six Day. A

625.05،*،93

.P..R .O, FO186426/371 -72987, Confidential & Guard, British. l

6691,21.Embassy,Damascus, Nov.

P.99.،؟7 .R .O , CAB 59/164 - 08555 , Secret, , Note of meeting between

Prime Minister , The Defence Secretary and the Foreign Secretary , May

6791،23.

فىبتكساسجونسونليندونمكشة"،للملفاتمنكرة-00233برقمالمعنونة29.لاكلثيقة

487.صالانفجار،هبكل،:شنفلاالمكنلهة.هذهمن3المعموعة

.894ص39.نفسه،

7."11ص49.نفسه،

P.595.لأ .R .O , CAB 912/ 013 , secret , Middle East crisis ، memorandum

6791.,92Foreign Office officials May

in , Nasser and the outbreak of the Six Day. i Iحأ6اMcNamara , Robert ، " B

3!للا*،626.05
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.P .R .O , CAB 59/164 - 08555 , Confidential , Urgent, from- .A Kosygin. Av

Chairman of the Council of Ministers of the .U .S .S .R ، to The Prime،

,:nister,6791.27ا.. Mayفى

.P .R,.O CAB /164 59 - 08555 , Secret , Immediate , Foreign Office to A A

.6791-92,cow , from Prime Minister to Mr. Kosygin , MayءMos

.P .R,.O CAB 1284/2 , Secret, Conclusions of a meeting of the Cabinet. 9i

,6791.03held on May

الرر+يطانى.Commonwealthالكوهنولثلولى)صهىا...

1010.P .R ,.O CAB 42/128 , Secret, Conclusions of a meeting of the

6791,25.Cabinet held on May

251..P..R .O,CAB59/164-08555, Secret, Message to The RT. Hon
Harold Wilson , .O .B .E , .M .P Prime Minister of Great Britain from The

26،nada. Mayء،RT. Hon. Lester .B Pears5n , Prime Minister of

6791.

3..1.P .R ,.O CAB 59/164 - 08555 , Confidential , Record of

conversation between The Prime Minister and Foreign Minister of Israel

6791.24,at no. 01 Downing Street, on May،

451..P .R ,.O CAB 42/128 , Secret , Conclusions of a meeting of the

,6791.03Cabinet held on May

51in on. the Eve of the Six Day War : The BritishحقGat , Moshe ، " B

793.".+effort to end the Egyptian Blockade on the Straits of Tian

onا.56 : CENTOأCentral Eastern Treaty Organizat.الاسمكانوثد

Middleالأصلى:) East Treaty Organization ( METOحلفباسمأيضاالمعروف

وئركياوباكستاناقوالصإيرانأبيلمن5591عامنكونالذي،بظاد
976ليحلهوتمولرريطلأليا. iشر:10

ne//:ptth.ضki/Conا!اه!به!!س+،93 wikipedia. org

P.ول/حمه+وللمm4.ا57 .R .O , CAB 013/912 , Secret , Middle East crisis , me

6791,92by Foreign Office officials May

581..P .R .O , PREM 1618/13 - 88313 , Secret - Guard , Flash Tel Aviv

6791.28,to Foreign Office , May

90.1.P .R .O , CAB 013/912 ، Secret , Middle East crisis , memorandum

92by،؟67.1 Foreign Office officials May
http://www.al-maktabeh.com
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01.1,in and Israel before and after The Six Day War+حأGat. Moshe ." B

8June :6791 from support to hostility " , Contemporary British History

.54.Spring 4002 , 18.lov Issue ,1 p

.517-417صصالالنعار،،هيكل.111

291.Nasser and the outbreak of the SixهـMcNamara ، Robert " " Britain

622.yaD.621-War" " pp

37830،5،571582،صص،السابقالمرجع،هيكل.أ31 58-.t

P..أ41 .R .O , CAB 132/912 , Secret , Arab attitudes and British

economic interests in the Middle East , memorandum by The Secretary

6791,7.of State for Foreign Affairs ، July

McNamara.أ51 , Robert , Britain , Nasser and the balance of power in

.theMiddle East5291-6791، introduction

-ا59ءا'11-ا'091،41صص،6791أكنولر،51العددم!،.611

V11.،491-391صصثنسه.

Aاا.,.P .R ,.O FCO 036/17 - 40856 , Iran and the Arab/Israel problem

6791.21,June

911.McNamara , Robert , Britain , Nasser and the balance of power in

.theMiddle East5291-6791, introduction
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